
ANNEX III 
 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Denominació: Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius  
 
Codi: AGAJ0308  
 
Família professional: Agrària  
 
Àrea professional: Jardineria  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Qualificació professional de referència:  
 
AGA346_3 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius (RD 108/2008, 
d'1 de febrer de 2008, BOE de 20 de febrer de 2008).  
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:  
 
UC0727_3: Realitzar operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i forests.  
UC1127_3: Organitzar i supervisar la instal·lació de gespa en camps esportius.  
UC1128_3: Organitzar i supervisar el manteniment i la recuperació de gespa en camps esportius.  
UC0009_3: Gestionar la maquinària, els equips i les instal·lacions de jardineria.  
 
Competència general:  
 
Organitzar i supervisar les activitats necessàries per a la instal·lació i manteniment de gespes en 
camps esportius, així com els recursos humans i materials disponibles, complint la normativa 
mediambiental i de prevenció de riscos laborals.  
 
Entorn professional:  
 
Àmbit professional:  
 
Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o 
privades, tant per compte d'altri com per compte propi, dedicades a la instal·lació, manteniment i 
recuperació de gespes en camps esportius.  
 
Sectors productius:  
 
Se situa en el sector agrari, dins del subsector de jardineria, en les activitats productives següents:  
• Serveis públics de camps esportius.  

• Empreses de gestió de camps esportius.  
• Empreses de jardineria.  
• Activitats professionals relacionades amb l'assessorament en la instal·lació i manteniment de 

camps esportius.  
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats:  
 
Tècnic/a en gespes de camps esportius.  
Encarregat/ada de la instal·lació de gespes en camps esportius.  
Encarregat/ada de manteniment i restauració de gespes en camps esportius.  
 



Requisits necessaris per a l’exercici professional:  
D'acord amb l'Ordre del Ministeri de la Presidència, de 8 de març de 1994, per la qual s'estableix la 
normativa reguladora de l'homologació de cursos de capacitació per realitzar tractaments amb 
plaguicides, el tècnic/a en gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius 
haurà de tenir el nivell de capacitació qualificat, que acreditarà mitjançant el carnet corresponent de 
manipulador/a de productes fitosanitaris.  
 
Durada de la formació associada: 500 hores  
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:  
 
MF0727_3 (Transversal): Operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i forests 
(110 hores)  
• UF0429 (Transversal): Interpretació de mapes i plànols topogràfics i dibuix de plànols senzills 

(30 hores)  
• UF0430 (Transversal): Mètodes de treball i utilització d'aparells, equips i estris topogràfics (30 

hores)  
• UF0431 (Transversal): Realització de treballs d'agrimensura, anivellació simple i 

replantejament (50 hores)  
 
MF1127_3: Organització i supervisió de la instal·lació de gespa en camps esportius (100 hores)  
• UF0432: Programació i control dels treballs previs a la instal·lació de gespa (40 hores)  
• UF0433: Programació i control de les operacions d'instal·lació de gespa (30 hores)  
• UF0434 (Transversal): Coordinació i control de recursos humans en treballs d'agricultura, 

jardineria i forests (30 hores)  
 
MF1128_3: Organització i supervisió del manteniment i recuperació de gespa en camps esportius 
(100 hores)  
• UF0435: Programació i control de les tasques de manteniment i recuperació de la gespa (40 

hores)  
• UF0436: Programació i control del reg i fertilització de la gespa (30 hores)  
• UF0437: Programació i control de l'aplicació de productes fitosanitaris a la gespa (30 hores) 
 
MF0009_3: Gestió de la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria (110 hores)  
• UF0438: Control de l'estat, funcionament i utilització de la maquinària, equips i instal·lacions de 

jardineria (30 hores)  
• UF0439: Organització del taller i coordinació del manteniment i reparació de la maquinària, 

equips i instal·lacions de jardineria (50 hores)  
• UF0440: Avaluació de les necessitats d'adquisició o substitució de maquinària, equips i estris 

de jardineria (30 hores)  
 
MP0094: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió de la instal·lació i manteniment 
de gespes en camps esportius (80 hores)  
 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1  
 
Denominació: REALITZAR OPERACIONS TOPOGRÀFIQUES EN TREBALLS D'AGRICULTURA, 
JARDINERIA I FORESTS  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0727_3  
 
 



Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: interpretar mapes i plànols per organitzar eficaçment la seqüència de treballs de topografia 
descrits en els projectes i plànols tècnics d'agricultura, jardineria i forests.  

CR1.1 Els símbols i rètols dels mapes i plànols es tradueixen d’acord amb la llegenda per 
interpretar-ne correctament el significat.  
CR1.2 La distància entre dos punts del mapa o plànol es calcula a partir de l'escala, tant 
gràficament com numèricament, fent servir diferents mitjans (regle, escalímetre, 
curvímetre).  
CR1.3 Els tàlvegs i les divisòries es localitzen sobre el mapa o plànol per interpretar el 
relleu a partir de les corbes de nivell.  
CR1.4 Les conques hidrològiques de diferent ordre s'identifiquen mitjançant les corbes de 
nivell i se n'estima la superfície utilitzant diferents mètodes.  
CR1.5 Es dibuixen els perfils longitudinals de recorreguts marcats sobre el mapa i s’ajusten 
les escales horitzontal i vertical a les necessitats de la representació, per analitzar el relleu.  
CR1.6 Els camins i altres vies de circulació es tracen sobre un mapa o plànol i s’interpreta 
el relleu per no superar un valor de pendent màxim.  

 
RP2: organitzar els treballs de camp d'agrimensura i anivellacions simples, optimitzant els recursos 
i de conformitat amb la seva finalitat.  

CR2.1 El terreny es reconeix per localitzar-ne els límits i detectar els accidents, obstacles i 
elements singulars que puguin condicionar el treball.  
CR2.2 El croquis del terreny es dibuixa amb claredat per facilitar la presa de dades i el 
treball de gabinet posterior.  
CR2.3 Els aparells i mitjans de mesura se seleccionen, d'acord amb la seva disponibilitat, 
per realitzar el treball d'agrimensura i/o anivellació simple d’acord amb el grau de precisió 
requerida.  
CR2.4 El mètode de treball es decideix en funció dels aparells i/o mitjans de mesura i dels 
condicionants per aconseguir uns resultats precisos.  
CR2.5 Les operacions que cal realitzar es programen de conformitat amb la lògica del 
mètode de mesurament per minimitzar els costos, i es procura no interferir en el 
desenvolupament d'altres activitats.  
CR2.6 Els treballs de camp s'organitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i minimitzant-ne la incidència sobre el medi 
ambient.  

 
RP3: operar amb aparells i mitjans topogràfics, realitzant mesuraments precisos, per dur a terme 
treballs d'agrimensura, replantejaments i anivellacions simples.  

CR3.1 L'estacionament dels aparells es realitza sobre un trípode ferm, centrant la plomada 
i calant els nivells per mesurar amb seguretat i precisió.  
CR3.2 L'aparell s'orienta i se’n mesura l’altura sobre el sòl per obtenir mesuraments 
planimètrics i altimètrics exactes.  
CR3.3 L'estat d'ús dels aparells es comprova per corregir, si és necessari, els errors d'ajust 
i confirmar que l'equip està complet i llest per ser utilitzat.  
CR3.4 Es manegen el GPS, l'estació total i el nivell, i se’n comprova la precisió de 
funcionament, per realitzar mesuraments.  
CR3.5 El mètode de treball decidit es posa en pràctica en funció dels aparells i/o mitjans de 
mesura i dels condicionants per aconseguir uns resultats precisos.  
CR3.6 Les distàncies, els pendents i angles mesurats pels diferents aparells es llegeixen 
d’acord amb el seu grau de precisió per executar els treballs d'agrimensura, 
replantejaments i anivellacions simples.  
CR3.7 Les diferències de nivell entre diversos punts es determinen amb exactitud per 
marcar esplanacions i petits moviments de terra en treballs d'agricultura, jardineria i forests.  
CR3.8 Les instruccions als portadors/ores dels jalons, reflectors i altres s'expressen de 
manera clara i concisa per evitar pèrdues de temps innecessàries i errors en el resultat 
final.  



CR3.9 Els problemes plantejats quant a treballs realitzats, personal i mitjans de producció 
s'identifiquen i es valoren per tal de solucionar-los.  
CR3.10 Les dades i les observacions pertinents s'anoten en les butlletes d’estat de camp 
per operar en el gabinet.  
CR3.11 Els treballs es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i minimitzant-ne la incidència sobre el medi 
ambient.  

 
RP4: dibuixar plànols senzills a escala i calcular, amb la precisió necessària, superfícies i pendents 
a partir de mesuraments d'agrimensura.  

CR4.1 L'escala del dibuix s'estableix per obtenir un plànol proporcionat amb la mida de 
paper seleccionat i la informació que s’hi vol representar.  
CR4.2 El plànol es dibuixa a escala utilitzant les dades de camp i una simbologia clara per 
aconseguir una representació fidedigna de la realitat.  
CR4.3 El plànol s'orienta assenyalant el nord i s'hi afegeix una llegenda dels símbols 
utilitzats i una cartel·la amb informació suficient perquè el plànol pugui ser interpretat sense 
dubtes per una tercera persona.  
CR4.4 Els plànols acabats es dobleguen segons la norma per ser enquadernats juntament 
amb la resta de documentació.  
CR4.5 Les superfícies i els pendents es calculen aplicant la fórmula més adequada a cada 
mètode de mesurament per produir un resultat dins del grau de precisió requerida.  

 
RP5: replantejar punts i figures geomètriques traslladant la informació del plànol al terreny, amb la 
precisió i el mètode de senyalització requerits.  

CR5.1 Els plànols, en relació a l'escala i elements representats, s'interpreten correctament 
per programar el treball de replantejament i detectar errors o omissions.  
CR5.2 Es programa el replantejament per coordinar-ne la realització amb el calendari 
d'activitats previstes a la zona de treball.  
CR5.3 Els croquis de replantejament es realitzen per representar-hi els elements de 
referència que faciliten el treball de replantejament posterior.  
CR5.4 Els punts de referència es localitzen amb exactitud sobre el terreny per dur a terme 
un replantejament correcte.  
CR5.5 Els punts, les alineacions, corbes i figures geomètriques es replantegen utilitzant els 
mètodes i aparells adequats per produir un resultat dins del grau de precisió requerida i 
minimitzar els costos.  
CR5.6 Els camins i altres vies de circulació es replantegen per no superar un valor màxim 
de pendent i minimitzar els costos, seguint les instruccions d'un superior o segons el que 
es reflecteix en un projecte o pla tècnic.  
CR5.7 Les instruccions als ajudants que realitzen la senyalització s'expressen de manera 
clara i concisa per evitar pèrdues de temps innecessàries i errors en el resultat final.  
CR5.8 Els elements replantejats s'assenyalen amb elements auxiliars (guix, estaques, 
banderoles, entre altres), ben assegurats perquè siguin visibles i no es moguin amb el 
tràfec de persones o maquinària.  
CR5.9 Els treballs es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i minimitzant-ne la incidència sobre el medi 
ambient.  
CR5.10 Els problemes plantejats quant a treballs realitzats, personal i mitjans de producció 
s'identifiquen i es valoren per tal de solucionar-los.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
Estaques, jalons, mires, banderoles, claus, pintura i altres materials de senyalització. Cintes 
mètriques, escaires, plomades. Brúixoles. Trípodes. Nivells. Estació total. Reflectors. Receptors. 
Sistema de posicionament global (GPS). Mitjans de protecció i auxiliars. Equips de comunicació. 



Equips informàtics: ordinadors, impressores, traçadors i escàners. Programes de topografia i 
dibuix. Estris i taula de dibuix. Curvímetres i planímetres.  
 
Productes o resultat del treball  
Operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i forests. Anivellacions simples, 
reconeixement i croquis del terreny, plànols senzills a escala i replantejaments realitzats. 
Superfícies i pendents calculats.  
 
Informació utilitzada o generada  
Cartografia. Fotografia aèria. Manuals d'ús d'aparells i equips topogràfics. Programació del treball i 
croquis. Plànols del projecte i/o croquis per al replantejament. Programació del treball de 
replantejament. Fitxes de treball. Registres de dades.  
 
Unitat de competència 2  
 
Denominació: ORGANITZAR I SUPERVISAR LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA EN CAMPS 
ESPORTIUS  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC1127_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: organitzar els treballs previs a la instal·lació de gespes en camps esportius, per complir les 
especificacions del projecte, determinant i aplicant-hi els procediments i les tècniques adequats.  

CR1.1 Les diferents partides del projecte d'instal·lació s'analitzen per comprovar que, amb 
els mitjans disponibles i d'acord amb les característiques del terreny, poden ser 
executables.  
CR1.2 Les necessitats de recursos materials i humans, en dissenys d'instal·lació de gespes 
que no necessitin la redacció d'un projecte, es determinen i es pressuposten i, en el cas 
d'haver-hi un projecte, s'actualitzen.  
CR1.3 El calendari de treballs s'estableix de forma seqüencial per executar les diferents 
partides.  
CR1.4 Les tasques d’aclarida, anivellament, abancalament i moviments de terres es 
dirigeixen perquè s'adaptin a la topografia de la zona i perfil del terreny, segons el projecte.  
CR1.5 La maquinària necessària per dur a terme els treballs previs a la instal·lació de la 
gespa se selecciona en funció de la tasca i els diferents condicionants materials i humans, 
per optimitzar els recursos disponibles.  
CR1.6 Els treballs de camp s'organitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i minimitzant-ne la incidència en el medi ambient.  
 

RP2: controlar els treballs previs a la instal·lació de gespes en camps esportius, per complir les 
especificacions del projecte, determinant i aplicant-hi els procediments i les tècniques adequats.  

CR2.1 La recepció i l’aprovisionament dels recursos materials necessaris per als treballs 
previs a la instal·lació de gespes en camps esportius es controlen perquè es realitzin 
segons les necessitats determinades.  
CR2.2 Els treballs previs a la instal·lació de gespes en camps esportius es controlen i se 
supervisen, i es comprova que s'utilitzen la maquinària i els mètodes establerts, i que 
s’optimen els recursos materials i humans.  
CR2.3 Es controla que les tasques d’aclarida de restes vegetals i altres materials no 
desitjats es realitzen amb la maquinària i els procediments que deixin l'emplaçament lliure 
d’aquests, de manera que es respecti la vegetació de les vores, quan sigui oportú.  
CR2.4 Es dirigeix la instal·lació del sistema de drenatge i es controla que la maquinària i els 
elements utilitzats s'ajusten a les especificacions del projecte.  



CR2.5 La instal·lació de les xarxes de reg se supervisa segons les especificacions del 
projecte i se’n comprova el funcionament.  
CR2.6 Les esmenes i els adobaments es controlen perquè es realitzin segons les 
necessitats estimades, amb la maquinària, els substrats i adobs adequats.  
CR2.7 Les tasques de conreu, compactació del sòl i col·locació de geotèxtil es dirigeixen i 
se supervisen segons les especificacions.  
CR2.8 Els treballs previs a la instal·lació de gespa en camps esportius, una vegada 
acabats, se supervisen perquè responguin íntegrament a les especificacions del projecte.  
CR2.9 Es comprova que les tasques prèvies a la instal·lació de gespes en camps esportius 
es realitzen complint les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos 
laborals de l'empresa i minimitzant-ne la incidència en el medi ambient.  
 

RP3: organitzar i controlar la realització de les tasques d'instal·lació de gespes en camps esportius, 
per complir les especificacions del projecte, determinant i aplicant-hi els procediments i les 
tècniques establerts.  

CR3.1 La recepció i l’aprovisionament dels recursos materials necessaris per als treballs 
d’instal·lació de gespes en camps esportius es controlen perquè es realitzin segons les 
necessitats determinades.  
CR3.2 Els treballs de mescla dels components de la capa d'arrelament es controlen perquè 
es preparin en la proporció adequada i s'estengui assegurant una uniformitat correcta.  
CR3.3 La sembra o la implantació de pans d’herba es controlen perquè la distribució de la 
llavor sigui uniforme i la implantació correcta.  
CR3.4 El primer reg i altres operacions inicials s'organitzen i se’n controla l’execució 
segons el plec de condicions per al lliurament de l'obra.  
CR3.5 Se selecciona la maquinària necessària per dur a terme els treballs d'instal·lació de 
gespes a fi d’optimar els recursos disponibles.  
CR3.6 El conjunt de l'obra, una vegada acabats els treballs, es comprova que respon a les 
condicions del projecte i que es pot emetre el certificat corresponent de finalització del 
projecte.  
CR3.7 Les tasques es realitzen complint les especificacions que estableix el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i minimitzant-ne la incidència en el medi ambient.  

 
RP4: coordinar i controlar els recursos humans, necessaris en la instal·lació de gespa en camps 
esportius, per garantir uns rendiments adequats, en funció dels objectius i activitats establerts.  

CR4.1 La distribució dels treballs i les directrius de funcionament s'estableixen tenint en 
compte les activitats predeterminades.  
CR4.2 Els treballs es verifiquen per comprovar el compliment de les normes de prevenció 
de riscos laborals i, en cas contrari, donar les instruccions necessàries per a la seva 
correcció.  
CR4.3 La distribució dels recursos humans es realitza adequant les capacitats i qualitats de 
les persones als requeriments dels llocs de treball.  
CR4.4 Les tasques i responsabilitats es distribueixen i s’assignen a cada treballador/a, de  
manera que el grup executi i finalitzi les operacions i compleixi els objectius establerts.  
CR4.5 El personal de l'equip de treball s'assessora tècnicament en els aspectes relacionats 
amb el lloc de treball que s’ha d’ocupar.  
CR4.6 Els informes i comunicats del treball es dissenyen incloent-hi el control horari, 
rendiment i els costos per avaluar els resultats de les activitats realitzades.  
CR4.7 S’identifiquen els problemes sorgits quant a treballs realitzats, personal i mitjans de 
producció i es prenen les mesures necessàries per tal de solucionar-los.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
Equips de presa de mostres. Equips de mesura. Equips informàtics. Programes informàtics per 
elaborar pressupostos. Material de dibuix i de planimetria. Material, maquinària i eines. Equips de 
seguretat. Adobs, torbes, sorres, terres vegetals, llavors, pans d’herba i material vegetal. Projecte 



de camps esportius amb gespa. Catàlegs d’utilització i manteniment de la maquinària. Normes de 
prevenció de riscos laborals i de legislació específica. Equips de reg. Analítica de sòls i d'aigües de 
reg.  
 
Productes o resultat del treball  
Programació de l'actuació. Projecte executat. Gespa de camp esportiu implantada. Pressupostos 
de tasques d'instal·lació de camps esportius.  
 
Informació utilitzada o generada  
Informació sobre sòls, climatologia, botànica. Llista de preus de treballs d'instal·lació. Projecte 
d'instal·lació de camps esportius. Informació sobre anàlisi de terres, aigües i adobs. Catàlegs de 
llavors i espècies herbàcies, les seves característiques i llistes de preus. Llistes de tarifes de 
treballs d'instal·lació de camps esportius. Catàlegs d'adobs. Manuals de botànica, flora i ecologia 
vegetal. Manuals de sistemes de reg, sistemes de drenatge, adobament i conreus en general. 
Bibliografia botànica general i específica sobre les espècies que cal emprar. Catàlegs sobre ús i 
manteniment dels sistemes de reg. Catàlegs de material d’infraestructura. Normativa vigent sobre 
seguretat i legislació específica en matèria de camps esportius. Fitxes de control.  
 
Unitat de competència 3  
 
Denominació: ORGANITZAR I SUPERVISAR EL MANTENIMENT I LA RECUPERACIÓ DE 
GESPA EN CAMPS ESPORTIUS  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC1128_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: organitzar i controlar les tasques de manteniment i recuperació de la gespa en camps 
esportius, i definir els procediments i les tècniques adequades per complir els objectius previstos.  

CR1.1 Les necessitats de recursos materials i humans en els treballs de manteniment o 
recuperació de la gespa que no necessitin la redacció d'un projecte es determinen i es 
pressuposten i, en el cas d'haver-hi un projecte, s'actualitzen.  
CR1.2 El programa de manteniment s'estableix i s’organitza tenint en compte les 
característiques de la zona esportiva, i es donen les ordres oportunes i precises per 
executar les tasques.  
CR1.3 Les tasques de manteniment que no interrompen l'activitat esportiva s'organitzen i 
es controlen per minimitzar els efectes que produeixen en el desenvolupament de l'activitat, 
emprant els mètodes adequats per a cada operació i optimant els mitjans disponibles.  
CR1.4 Les tasques de finalització de temporada s'organitzen i es controlen per executar-les 
en èpoques de cessament de l'activitat esportiva.  
CR1.5 Les tasques de recuperació s'organitzen i se supervisen, per restaurar la gespa 
excessivament deteriorada.  
CR1.6 La maquinària per al manteniment i recuperació de la gespa se selecciona en funció 
de la tasca i els diferents condicionants materials i humans, per optimar els recursos 
disponibles.  
CR1.7 Les tasques de manteniment i recuperació de la gespa s'organitzen complint les 
especificacions que estableix el pla de riscos laborals de l'empresa i minimitzant-ne la 
incidència en el medi ambient.  

 
RP2: calcular el moment, la durada i freqüència del reg de la gespa del camp esportiu i controlar 
l'aportació d'aigua mitjançant la utilització del sistema de reg.  

CR2.1 Les aportacions d'aigua de reg es calculen en funció del sistema de reg, 
climatologia, característiques del sòl o substrat per satisfer les necessitats hídriques de la 
gespa del camp esportiu.  



CR2.2 Es controla i se supervisa l'aportació d'aigua de reg i es verifica que se satisfan les 
necessitats hídriques de la gespa del camp esportiu.  
CR2.3 Se supervisa la instal·lació de reg i se’n comprova el bon funcionament.  
CR2.4 Es comprova que l'ús i el manteniment del sistema de reg es realitzen tenint en 
compte el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i el manual de bones pràctiques 
ambientals.  
CR2.5 L'ús d'aigua es realitza d'acord amb el principi mediambiental de sostenibilitat i se 
centra en la gestió integral de l'aigua i la reutilització d'aigües residuals, especialment quan 
es tracti de camps de golf.  

 
RP3: calcular les necessitats de fertilització i controlar-ne la realització, per satisfer les necessitats 
nutritives de la gespa del camp esportiu.  

CR3.1 La localització de les preses de mostres d'aigua i sòl i la seva recollida correcta es 
controlen perquè siguin significatives en l'obtenció de dades.  
CR3.2 Les aportacions de fertilitzants es calculen per satisfer les necessitats nutricionals 
de la gespa del camp esportiu.  
CR3.3 Es controla i se supervisa l'aportació de fertilitzants, i es verifica que s'aplica amb la 
uniformitat suficient.  
CR3.4 La maquinària per a la fertilització de la gespa del camp esportiu se selecciona en 
funció dels diferents condicionants materials i humans per optimar els recursos disponibles.  
CR3.5 Es comprova que els treballs d'aplicació de fertilitzants es realitzen d'acord amb el 
pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i el manual de bones pràctiques 
ambientals.  

 
RP4: realitzar la prevenció i detecció de plagues, malalties i vegetació adventícia que afectin la 
gespa d'un camp esportiu i controlar l'aplicació de productes agroquímics i biològics.  

CR4.1 El sistema de detecció i prevenció de l'aparició de plagues, malalties i vegetació 
adventícia en la gespa d’un camp esportiu s'estableix i es coordina per evitar-ne la 
implantació, la instauració i el desenvolupament.  
CR4.2 Es determina l'estat sanitari de la gespa d’un camp esportiu i s’adopten, quan sigui 
necessari, les mesures correctores.  
CR4.3 Els mètodes per al control sanitari de la gespa en un camp esportiu i el moment 
d'aplicació es determinen, en els casos de danys més freqüents, tenint en compte les 
bones pràctiques agrícoles.  
CR4.4 L'aplicació dels productes agroquímics i biològics a la gespa d’un camp esportiu es 
controla, d'acord amb el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa, la normativa de 
seguretat en l'ús de plaguicides i els manuals de bones pràctiques agràries i ambientals.  
CR4.5 Es comprova que els treballs de prevenció i detecció de plagues, malalties i 
vegetació adventícia que afectin la gespa d'un camp esportiu es realitzen d'acord amb el 
pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i el manual de bones pràctiques 
ambientals.  

 
RP5: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per al manteniment i la recuperació de 
la gespa en camps esportius, en funció dels objectius i activitats establerts.  

CR5.1 La distribució dels treballs i les directrius de funcionament s'estableixen tenint en 
compte les activitats predeterminades.  
CR5.2 Els treballs es verifiquen per comprovar el compliment de les normes de prevenció 
de riscos laborals i, en cas contrari, donar les instruccions necessàries per a la seva 
correcció.  
CR5.3 La distribució dels recursos humans es realitza adequant les característiques i 
qualificacions de les persones als requeriments dels llocs de treball.  
CR5.4 Les tasques i responsabilitats es distribueixen i s’assignen a cada treballador/a, de  
manera que el grup executi i finalitzi les operacions i compleixi els objectius establerts.  
CR5.5 El personal de l'equip de treball s'assessora tècnicament en els aspectes relacionats 
amb el lloc de treball que s’ha d’ocupar.  



CR5.6 S'estableixen els informes i comunicats de treball que cal elaborar, es controlen les 
hores de treball, el rendiment i els costos, i s’avaluen els resultats de les activitats 
realitzades.  
CR5.7 S’identifiquen els problemes plantejats quant a treballs realitzats, personal i mitjans 
de producció i es prenen les mesures necessàries per tal de solucionar-los.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
Programa informàtic de gestió del manteniment de gespes. Equips de presa de mostres. Material, 
eines, equips i maquinària de manteniment. Equip de seguretat. Adobs, torbes, sorres, llavors i 
plançons. Equips i maquinària per controlar el reg. Equips i maquinària per controlar la fertilització. 
Equips de detecció i control de plagues i malalties. Productes agroquímics i biològics.  
 
Productes o resultat del treball  
Gespes i prades en camps esportius en perfecte estat de manteniment. Programació d'actuació. 
Pressupostos de tasques de manteniment de gespes i prades en camps esportius.  
 
Informació utilitzada o generada  
Informació sobre sòls, climatologia, botànica. Espècies de gespes. Manuals i catàlegs de sistemes 
de reg. Catàlegs i llistes de preus de llavors i pans d’herba. Llista de tarifes de treballs de 
manteniment de gespes. Projecte d'instal·lació de gespes: mesuraments, plànols, pressupostos. 
Informació sobre anàlisi de terres, aigües, adobs. Bibliografia botànica general i específica sobre 
les espècies que cal emprar. Vademècum de productes fitosanitaris. Normes de prevenció de 
riscos laborals i de legislació específica en matèria de jardineria i medi ambient. Catàlegs i manuals 
d'utilització i manteniment de maquinària. Normes de prevenció de riscos laborals. Legislació 
específica. Analítica foliar, de sòls i d’aigua de reg. Manuals de bones pràctiques agràries i 
mediambientals.  
 
Unitat de competència 4  
 
Denominació: GESTIONAR LA MAQUINÀRIA, ELS EQUIPS I LES INSTAL·LACIONS DE 
JARDINERIA  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0009_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: programar el manteniment diari i periòdic de les instal·lacions, maquinària i equips de 
jardineria, segons el pla de treball.  

CR1.1 Es programa la neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les 
instal·lacions, maquinària, equips i estris de jardineria i s’estableixen els procediments que 
cal aplicar-hi.  
CR1.2 Se supervisen els equips i estris de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització 
i es comprova que es troben en perfectes condicions per al seu funcionament i ús.  
CR1.3 Es programa el manteniment de primer nivell de la maquinària, equips i 
instal·lacions de jardineria a curt i mitjà termini (neteges, greixatges, canvi d'olis i filtres, 
entre altres), tenint en compte mètodes, temps de treball i seqüència de les seves fases.  
CR1.4 Les fitxes de treball s'elaboren, s’actualitzen i s’ordenen segons el programa de 
manteniment elaborat.  
CR1.5 S’organitza el manteniment d'instal·lacions, maquinària i equips de jardineria 
complint el que marquen els manuals corresponents i les obligacions administratives, per 
tal d’optimar costos i temps.  

 



RP2: controlar el funcionament i la utilització de la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria, 
per evitar-ne la deterioració excessiva i riscos innecessaris.  

CR2.1 Es verifica que la maquinària i els equips funcionen correctament, i es comprova 
que responen als criteris d'homologació establerts.  
CR2.2 S'organitza i se supervisa la revisió de les instal·lacions, es comprova que són aptes 
per a l'ús requerit i es prenen les mesures necessàries en cas contrari.  
CR2.3 La higiene i neteja d'instal·lacions, equips, utensilis i personal manipulador se 
supervisa segons el protocol establert, es detecten les possibles anomalies i es prenen les 
mesures preventives o correctores necessàries.  
CR2.4 Els procediments que cal aplicar per al control periòdic de la maquinària, equips i 
instal·lacions de jardineria s'estableixen seguint els manuals i plans de manteniment.  
CR2.5 Els criteris objectius per a la utilització correcta de les instal·lacions, maquinària i 
equips de jardineria s'estableixen, seguint els manuals i plans d'ús, i se’n supervisa el 
compliment.  
CR2.6 L'ús de la maquinària, equips, estris i instal·lacions es controla per evitar-ne la 
deterioració i l'incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals, i s’estableixen 
mesures correctores en cas que sigui necessari.  
CR2.7 La utilització dels equips i màquines de jardineria s’enregistra a través d'un 
comunicat diari de treball que indiqui temps de funcionament, consums i interrupcions 
produïdes i les seves causes.  
CR2.8 Se supervisa la maquinària que hagi de circular per vies públiques i es comprova 
que compleix el que estableix el Codi de la circulació.  
CR2.9 Es revisen els equips d'extinció d'incendis, tant a les instal·lacions com en la 
maquinària de jardineria que ho requereixin, se n’assegura la disposició correcta per ser 
emprats immediatament i es verifica que estan senyalitzats correctament.  

 
RP3: organitzar un taller, per a la realització del manteniment i reparacions bàsiques de la 
maquinària i equips de jardineria, tenint en compte els mitjans disponibles i les operacions que cal 
realitzar.  

CR3.1 La provisió dels materials del taller es programa per realitzar les operacions de 
manteniment i reparació previstes, tenint en compte la quantitat i les característiques 
d’aquests.  
CR3.2 El taller s'organitza perquè els seus equips i eines estiguin en les degudes 
condicions per ser utilitzats immediatament.  
CR3.3 Les operacions de subministraments i despeses de materials es realitzen d’acord 
amb els càlculs elaborats prèviament.  
CR3.4 Es verifica l’estoc de materials, eines i recanvis, i s’avaluen les necessitats 
d'aprovisionament a curt i mitjà termini.  
CR3.5 Se supervisen les condicions d'emmagatzematge i conservació de materials, estris i 
eines del taller i es comprova que són les idònies.  
CR3.6 S’enregistra i s’actualitza la informació tècnica de subministraments i proveïdors.  
CR3.7 Es revisa el material rebut i es comprova que es correspon amb el sol·licitat i que el 
seu estat i funcionament són correctes.  
CR3.8 Se supervisen les actuacions realitzades al taller perquè es duguin a terme complint 
les normes de prevenció de riscos laborals i, en cas d'incompliment, es donen les 
instruccions necessàries per corregir la situació.  

 
RP4: supervisar, seguint el programa establert, les operacions de preparació, manteniment, 
reparacions i posada a punt de les instal·lacions, maquinària i equips de jardineria, per aconseguir 
que l'equipament estigui en perfecte estat d'ús.  

CR4.1 Se supervisen les eines, els estris i equips utilitzats en la preparació i manteniment 
de les instal·lacions, maquinària i equips de jardineria, així com el seu estat operatiu, i es 
comprova que es corresponen amb els que indiquen els manuals de manteniment i les 
instruccions de treball.  



CR4.2 Es coordina la resposta davant situacions d'emergència, valorant-ne la gravetat, 
aturant els treballs (en cas que sigui necessari), comunicant la contingència i aplicant-hi el 
pla corresponent.  
CR4.3 Es fan complir les mesures de protecció i seguretat que han de ser adoptades en 
cada cas pel que fa als mitjans i a les persones.  
CR4.4 La documentació tècnica i altres fonts d'informació disponibles s'ordenen, 
s’actualitzen i s’analitzen per determinar l'abast de les possibles avaries o fallades i 
elaborar un informe d'actuació.  
CR4.5 S'identifiquen les operacions que cal realitzar en un taller especialitzat i es 
diferencien de les que per la seva simplicitat es puguin dur a terme en l'explotació.  
CR4.6 Es verifiquen els treballs de substitució dels elements i peces avariats perquè es 
realitzin amb el material adequat, seguint els procediments de treball i les mesures de 
seguretat correctes.  
CR4.7 Es determina i s’enregistra el cost de les reparacions bàsiques dutes a terme al 
taller propi, per incorporar-lo a l'informe tecnicoeconòmic de la maquinària.  
CR4.8 Se supervisen les operacions de preparació, manteniment, reparacions i posada a 
punt de les instal·lacions, maquinària i equips de jardineria, d'acord amb el programa que 
estableixen els manuals d'operació i taller, i es verifica que es realitzen dins del termini, 
amb els mitjans i en la forma escaient.  
CR4.9 Se supervisen les operacions de preparació, manteniment, reparacions i posada a 
punt de les instal·lacions, maquinària i equips de jardineria perquè s'efectuïn complint les 
mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental de gestió de residus.  

 
RP5: elaborar informes de necessitats d'adquisició o substitució de maquinària, equips i estris de 
jardineria per cobrir els objectius marcats, tenint en compte criteris tecnicoeconòmics.  

CR5.1 S'estableix un registre periòdic dels temps d'operació de la maquinària de jardineria 
incloent-hi els materials consumits (gasoil, oli) i les avaries produïdes.  
CR5.2 Es fa periòdicament una comparació entre els costos d'utilització i les ofertes de 
servei a preus de mercat per valorar la conveniència de fer servir equips propis o llogats.  
CR5.3 Es proposa l'adquisició/la substitució d'equips i maquinària de jardineria quan 
s'apreciïn diferències significatives entre els costos reals i les previsions realitzades o quan 
les avaries impedeixin complir sistemàticament el programa de treball establert.  
CR5.4 S'analitza la documentació tècnica i econòmica disponible sobre les màquines i 
equips de jardineria en el mercat, per realitzar l'informe de substitució dels que es troben 
amortitzats, obsolets o no siguin rendibles.  
CR5.5 Es duu a terme un informe tecnicoeconòmic que inclogui característiques tècniques, 
prestacions, preu d'adquisició i cost d'utilització, perquè la persona que escaigui estableixi 
el pla d'adquisicions.  

 
RP6: coordinar i controlar els recursos humans necessaris per mantenir i reparar les instal·lacions, 
la maquinària i els equips de jardineria, en funció dels objectius i activitats establerts per optimar 
aquests recursos.  

CR6.1 Es programen l'assignació dels treballs i les directrius de funcionament tenint en 
compte la naturalesa de les activitats que cal realitzar i la qualificació de les persones 
disponibles, perquè el grup executi les operacions encomanades amb la major eficàcia i el 
menor cost.  
CR6.2 S'assessora tècnicament el personal incorporat en els aspectes relacionats amb el 
lloc de treball que cal ocupar.  
CR6.3 Els problemes plantejats quant a treballs realitzats, personal i mitjans s'identifiquen, 
es valoren i s'integren en un informe que en faciliti la solució.  
CR6.4 S'estableixen els informes i comunicats de treball que cal elaborar per controlar les 
hores de treball, el rendiment i els costos, i s’avaluen els resultats de les activitats 
realitzades.  
CR6.5 Els treballs se supervisen per comprovar el compliment de les normes de prevenció 
de riscos laborals i, en cas contrari, donar les instruccions necessàries per a la seva 
correcció.  



 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
Maquinària, equips i instal·lacions de jardineria. Màquines per a transport, càrrega i descàrrega. 
Ormeigs i utensilis. Recanvis. Equips i instruments de taller per a manteniment i reparacions. 
Estructures i instal·lacions de jardineria. Manuals sobre processos de manteniment d'instal·lacions, 
equips i maquinària de jardineria.  
 
Productes o resultat del treball  
Maquinària i instal·lacions de jardineria en estat òptim d'utilització. Reducció de problemes 
mecànics i d’incidències per avaries en aplicar mesures preventives i de reposició d’elements i 
òrgans en el moment oportú. Informes tècnics de viabilitat de la maquinària de jardineria. Informes 
tècnics de costos i beneficis. Taller per a la reparació i manteniment bàsic d'un parc de maquinària 
de jardineria gestionat de manera adequada.  
 
Informació utilitzada o generada  
Manuals de servei i de taller de màquines i equips de jardineria i informació tècnica sobre 
prestacions i capacitats de treball. Possibilitats i limitacions de la maquinària de jardineria que cal 
utilitzar. Processos de manteniment d'instal·lacions, maquinària i equips de jardineria. Normativa de 
prevenció de riscos laborals. Codi de la circulació i normativa complementària. Fitxes de treball.  
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1  
 
Denominació: OPERACIONS TOPOGRÀFIQUES EN TREBALLS D'AGRICULTURA, 
JARDINERIA I FORESTS  
 
Codi: MF0727_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0727_3 Realitzar operacions topogràfiques en treballs d'agricultura, jardineria i forests  
 
Durada: 110 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: Interpretació de mapes i plànols topogràfics i dibuix de plànols senzills   
 
Codi: UF0429  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb les RP1 i RP4.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: interpretar mapes i plànols topogràfics, reconeixent-hi corbes de nivell, escales i símbols 
emprats en topografia i deduint el relleu del terreny.  

CE1.1 Explicar la relació de semblança entre el numerador i el denominador d'una escala.  
CE1.2 Enumerar les escales més utilitzades en els mapes i plànols topogràfics.  



CE1.3 Explicar el significat de les corbes de nivell en els mapes i/o plànols topogràfics i la 
seva relació amb les formes del terreny.  
CE1.4 Comparar mapes i plànols topogràfics d'una zona amb fotografies aèries de la 
mateixa zona.  
CE1.5 Sobre un mapa i/o plànol topogràfic, cal:  

- Determinar la cota de diferents punts i les distàncies naturals i reduïdes entre 
aquests.  

- Buscar fites recollides en la llegenda i llegir-ne les coordenades geogràfiques i 
UTM.  

- Determinar els rumbs existents entre parells de punts diferents, fent servir graus 
sexagesimals i centesimals.  

- Diferenciar entre tàlvegs i divisòries i dibuixar els límits d'una conca hidrològica.  
- Dibuixar un perfil longitudinal, ajustant les escales horitzontal i vertical.  
- Traçar camins i altres vies de circulació sense superar un valor màxim de pendent.  

 
C2: dibuixar plànols senzills, seleccionant l'escala més adequada, i calcular superfícies i pendents 
a partir de mesuraments d'agrimensura.  

CE2.1 Escollir escales segons el nivell de detall requerit per representar els elements.  
CE2.2 Enumerar les mides normalitzades de paper utilitzades en la confecció de plànols.  
CE2.3 Reconèixer els diferents estris de dibuix emprats en la confecció de plànols.  
CE2.4 Enumerar les unitats de mesura de distàncies, pendents, angles i superfícies i 
convertir d'unes a altres.  
CE2.5 A partir de mesures reals o fictícies, cal:  

- Seleccionar la mida de paper i l'escala més adequats al nivell de detall del dibuix.  
- Dibuixar un plànol senzill fent ús dels estris de dibuix necessaris.  
- Orientar el plànol i completar la composició amb els símbols, llegenda i cartel·la 

corresponents.  
- Doblegar el plànol de conformitat amb els estàndards establerts.  

CE2.6 Calcular superfícies i pendents, emprant diferents fórmules i procediments, a partir 
de mesuraments d'agrimensura.  

 
Continguts  
 
1. Fonaments de topografia  

- Unitats de mesura utilitzades en topografia:  
• Distàncies.  
• Pendents.  
• Angles.  
• Superfícies.  
• Conversió d'unitats.  

- Raons trigonomètriques:  
• Sinus.  
• Cosinus.  
• Tangent.  

- Sistema acotat de representació:  
• Cota d'un punt.  
• Corbes de nivell.  

- Sistemes de coordenades:  
• Coordenades polars.  
• Coordenades cartesianes.  
• Coordenades geogràfiques.  
• Coordenades UTM.  

- Escales:  
• Numèriques.  
• Gràfiques.  



 
2. Interpretació de mapes i plànols topogràfics  

- Escales normalitzades més utilitzades.  
- Límit de percepció visual.  
- Orientació de mapes i plànols:  

• Nord astronòmic.  
• Nord magnètic.  
• Declinació magnètica.  

- Simbologia i llegendes.  
- Representació de les formes del terreny:  

• Formes del terreny.  
• Relació amb les corbes de nivell.  
• Fotografia aèria.  
• Visió estereoscòpica del relleu (fotogrametria).  

- Càlculs i determinacions sobre mapes i plànols:  
• Distància entre dos punts.  
• Desnivell entre dos punts.  
• Pendent del terreny.  
• Rumb.  
• Perfils longitudinals.  
• Traçat de vies de circulació.  

 
3. Dibuix de plànols senzills  

- Estris de dibuix:  
• Regle.  
• Escaire.  
• Cartabó.  
• Compàs.  
• Transportador d'angles.  
• Escalímetre.  

- Traçat de línies:  
• Paral·leles.  
• Perpendiculars.  
• Obliqües.  

- Dibuix de figures geomètriques.  
- Simbologia normalitzada.  
- Formats de paper.  
- Confecció de plànols senzills:  

• Selecció d'escala i format de paper.  
• Representació d'elements.  
• Orientació del plànol.  
• Elaboració de llegendes i cartel·les.  
• Plegatge de plànols.  
 

4. Càlculs a partir de mesuraments d'agrimensura  

- Càlcul de superfícies i pendents:  
• Fórmules emprades.  
• Procediments mecànics.  
• Procediments electrònics.  

- Aplicacions informàtiques de càlcul.  
 
 
 
 



UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: Mètodes de treball i utilització d'aparells, equips i estris topogràfics  
 
Codi: UF0430  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2 i l’RP3, pel que fa a 
la utilització d'aparells i equips topogràfics.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: escollir el mètode de treball més idoni, entre els diferents mètodes emprats en agrimensura i 
anivellació simple, tenint en compte les característiques del terreny.  

CE1.1 Enumerar els mètodes de treball emprats en agrimensura i anivellació simple.  
CE1.2 Explicar els mètodes de radiació, itinerari i intersecció utilitzats en agrimensura.  
CE1.3 Explicar els mètodes del punt mitjà, punt extrem, estacions recíproques i estacions 
equidistants emprats en anivellació simple.  
CE1.4 En un cas i/o supòsit pràctic d'un treball d'agrimensura o anivellació simple, cal:  

- Identificar els accidents del terreny, obstacles i elements singulars que podrien 
condicionar la realització del treball.  

- Triar el mètode de treball que cal emprar en funció dels factors condicionants 
detectats.  

 
C2: manejar aparells, equips i estris topogràfics emprats en treballs d'agrimensura i anivellació 
simple.  

CE2.1 Enumerar els aparells, equips i estris topogràfics utilitzats en agrimensura i 
anivellació simple.  
CE2.2 Descriure les parts i els components de cadascun dels aparells, equips i estris 
topogràfics i explicar-ne la funció.  
CE2.3 Explicar els procediments d'estacionament, orientació i mesura de distàncies, 
pendents i angles amb els diferents aparells, equips i estris topogràfics.  
CE2.4 Enumerar les fonts d'error en el maneig dels aparells, equips i estris topogràfics i 
explicar-ne la correcció.  
CE2.5 Estacionar, orientar i realitzar mesuraments amb diferents aparells, equips i estris 
topogràfics.  

 
Continguts  
 
1. Mètodes emprats en agrimensura i anivellació simple  

- Mètodes de treball en agrimensura:  
• Radiació.  
• Itinerari.  
• Intersecció.  

- Mètodes de treball en anivellació simple:  
• Punt mitjà.  
• Punt extrem.  
• Estacions recíproques.  
• Estacions equidistants.  

- Factors condicionants dels treballs:  
• Accidents del terreny.  
• Obstacles.  
• Elements singulars.  

- Selecció de mètodes segons les característiques del terreny.  



 
2. Utilització d'aparells, equips i estris topogràfics  

- Aparells i equips topogràfics:  
• Distanciòmetre.   
• Taquímetre.   
• Estació total.  
• Sistema de posicionament global (GPS).  
• Equips de comunicació.  

- Estris topogràfics:  
• Cinta mètrica.  
• Brúixola.  
• Plomada.  
• Jaló.  
• Nivells.  
• Escaires.  
• Trípodes.  
• Mires.  
• Reflectors.  
• Elements per al marcatge i senyalització de punts.  

- Maneig d'aparells, equips i estris topogràfics:  
• Estacionament.  
• Orientació.  
• Mesuraments.  

- Errors:  
• Fonts d'error.  
• Correccions.  
 

UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: Realització de treballs d'agrimensura, anivellació simple i replantejament  
 
Codi: UF0431  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3, pel que fa a la 
realització de treballs d'agrimensura i anivellació simple, i amb l’RP5.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: realitzar treballs d'agrimensura i anivellació simple operant amb aparells, equips i estris 
topogràfics.  

CE1.1 Identificar els factors que podrien dificultar o condicionar l'execució dels treballs.  
CE1.2 Estacionar i orientar els aparells i equips topogràfics que cal utilitzar en la realització 
dels treballs, i comprovar-ne el funcionament.  
CE1.3 Localitzar i senyalitzar els vèrtexs que delimiten el perímetre de la parcel·la i els 
punts intermedis que es considerin necessaris.  
CE1.4 Triangular la parcel·la i mesurar-la amb diferents aparells i mitjans topogràfics, i 
transmetre les ordres pertinents al personal ajudant.  
CE1.5 Escollir el centre de radiació més convenient i realitzar mesuraments de distàncies, 
pendents i angles emprant diferents unitats de mesura.  
CE1.6 Establir les cotes de diferents punts de la parcel·la mitjançant un nivell i transmetre 
les ordres pertinents al personal ajudant.  
CE1.7 Elaborar un croquis de la parcel·la i anotar els mesuraments en butlletes d’estat de 
camp.  



CE1.8 Complir les mesures establertes per a la prevenció de riscos laborals durant 
l'execució dels treballs.  

 
C2: realitzar treballs de replantejament, traslladant sobre el terreny la informació que hi ha en un 
plànol o croquis amb l'ajuda d'aparells, equips i estris topogràfics.  

CE2.1 Interpretar la informació que hi ha en un plànol i elaborar un croquis per al 
replantejament dels elements que s’hi representen.  
CE2.2 Programar els treballs de replantejament en funció del calendari d'activitats de 
l'explotació agrícola, jardí o explotació forestal.  
CE2.3 Identificar els factors que podrien dificultar o condicionar l'execució dels treballs.  
CE2.4 Disposar els aparells, equips i estris topogràfics necessaris per al replantejament i 
escollir el mètode més adequat d'acord amb els condicionants existents.  
CE2.5 Localitzar un punt sobre el terreny a partir d'un altre de conegut, sabent la distància 
reduïda que els separa i el rumb.  
CE2.6 Replantejar punts, alineacions (paral·leles i perpendiculars), corbes i figures 
geomètriques, i transmetre les ordres pertinents al personal ajudant.  
CE2.7 Complir, durant l'execució dels treballs, les normes de prevenció de riscos laborals 
corresponents.  

 
Continguts  
 
1. Treballs d'agrimensura i anivellació simple  

- Estacionament i orientació d'aparells i equips topogràfics.  
- Aplicació dels mètodes de treball emprats en agrimensura:  

• Radiació.  
• Itinerari.  
• Intersecció.  

- Aplicació dels mètodes de treball emprats en anivellació simple:  
• Punt mitjà.  
• Punt extrem.  
• Estacions recíproques.  
• Estacions equidistants.  

- Presa de dades:  
• Butlletes d’estat de camp.  
• Sistemes d'emmagatzematge de dades.  

- Programes informàtics de topografia.  
- Normes per a la prevenció de riscos laborals.  

 
2. Treballs de replantejament  

- Elaboració de croquis de replantejament.  
- Programació dels treballs de replantejament:  

• Factors condicionants.  
• Mètode de treball que cal emprar.  
• Aparells, equips i estris topogràfics que cal utilitzar.  

- Aplicació de les tècniques de replantejament:  
• Punts.  
• Alineacions (paral·leles i perpendiculars).  
• Corbes.  
• Figures geomètriques.  

- Comprovacions i correcció d'errors.  
- Normes per a la prevenció de riscos laborals en els treballs de replantejament.  

 
 
 
 



Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1-  UF0429 30 20 

Unitat formativa 2 - UF0430 30 20 

Unitat formativa 3 - UF0431 50 10 

 
Seqüència:  
 
Per accedir a la unitat formativa 2, s’ha d'haver superat la unitat formativa 1.  
Per accedir a la unitat formativa 3, s’han d'haver superat les unitats formatives 1 i 2.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

 
• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competències en ciència.  
• Competència en tecnologia.  
• Competències socials en l'àmbit geogràfic.  
• Competència digital.  

 
MÒDUL FORMATIU 2  
 
Denominació: ORGANITZACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA EN CAMPS 
ESPORTIUS  
 
Codi: MF1127_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1127_3 Organitzar i supervisar la instal·lació de gespa en camps esportius.  
 
Durada: 100 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: Programació i control dels treballs previs a la instal·lació de gespa  
 
Codi: UF0432  
 
Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb les RP1 i RP2.  
 
 
 
 



Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: programar i controlar els treballs previs a la instal·lació de gespa en camps esportius complint 
les especificacions del projecte.  

CE1.1 Identificar les partides del projecte corresponents als treballs previs a la instal·lació 
de gespa.  
CE1.2 Esmentar els treballs previs a la instal·lació de gespa en l'ordre en què es realitzen.  
CE1.3 Enumerar els recursos materials i humans necessaris en els treballs previs a la 
instal·lació de gespa.  
CE1.4 Descriure les tasques preparatòries del sòl (aclarida, moviment de terres, conreu, 
anivellament, entre altres), així com les seves tècniques de realització.  
CE1.5 Enumerar els tipus de drenatge i sistemes de reg aplicables a la gespa en camps 
esportius i reconèixer-ne els components.  
CE1.6 Esmentar els tipus d'esmenes i adobament de fons aplicables a la gespa en camps 
esportius, així com les tècniques per incorporar-los-hi.  
CE1.7 Enumerar la maquinària, els equips i les eines necessaris per executar cadascun 
dels treballs previs a la instal·lació de gespa.  
CE1.8 Identificar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 
relacionades amb els treballs que cal realitzar.  
CE1.9 En un cas i/o supòsit pràctic d'organització i supervisió dels treballs previs a la 
instal·lació de gespa en un camp esportiu, cal:  

- Verificar que les diferents partides del projecte són executables amb els mitjans 
disponibles i d'acord amb les característiques del terreny.  

- Pressupostar les partides que no estiguin reflectides en el projecte o actualitzar, si 
s’escau, les existents.  

- Elaborar un calendari per realitzar els diferents treballs.  
- Controlar que l'aprovisionament dels recursos materials necessaris per a l'execució 

dels treballs és conforme a aquests.  
- Controlar que els treballs es fan segons les especificacions del projecte, utilitzant 

els mètodes i mitjans adequats i optimant els recursos.  
- Comprovar, durant l'execució dels treballs, el compliment del pla de prevenció de 

riscos laborals de l'empresa i la posada en pràctica de les mesures per minimitzar-
ne la incidència en el medi ambient.  

- Supervisar, una vegada acabats els treballs, que el resultat obtingut respon al que 
estableix el projecte i que l'obra pot ser recepcionada.  

 
Continguts  
 
1. Projecte d'instal·lació de gespa en camps esportius  

- Parts que componen el projecte:  
• Memòria.  
• Plànols.  
• Plec de condicions.  
• Pressupost.  

- Factors que condicionen l'execució de les partides.  
- Pressupost de partides no reflectides en el projecte.  
- Actualització de partides.  

 
2. Treballs previs a la instal·lació de gespa  

- Inspecció de la zona de treball.  
- Programació dels treballs que cal realitzar.  
- Previsió de recursos materials i humans.  
- Tasca d’aclarida:  

• Elements vegetals.  
• Elements no vegetals.  



- Tasques preparatòries del sòl:  
• Moviment de terres.  
• Abancalament.  
• Conreu.  
• Anivellament.  
• Compactació.  
• Col·locació de geotèxtil.  

- Instal·lació de sistemes de drenatge:  
• Tipus de sistemes.  
• Components.  
• Tècniques per col·locar-los.  
• Determinació de la necessitat de drenatge.  

- Aplicació d'esmenes i adobament de fons:  
• Tipus d'esmenes i adobs.  
• Tècniques per incorporar-los al terreny.  
• Càlcul de les necessitats d'esmenes i adobament de fons.  

- Instal·lació de sistemes de reg:  
• Tipus de sistemes.  
• Elements del capçal de reg.  
• Components de la xarxa de reg.  
• Procediment de muntatge.  
• Comprovacions.  
• Automatització del reg.  

- Maquinària, equips i eines que cal utilitzar:  
• Tipus.  
• Característiques.  
• Funcionament.  

- Normes per a la prevenció de riscos laborals.  
- Normes de protecció mediambiental.  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: Programació i control de les operacions d'instal·lació de gespa  
 
Codi: UF0433  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: programar i controlar les operacions necessàries per a la instal·lació de gespa en camps 
esportius complint les especificacions del projecte.  

CE1.1 Identificar les partides del projecte corresponents a les operacions d'instal·lació de 
gespa.  
CE1.2 Esmentar les operacions d'instal·lació de gespa en l'ordre en què es realitzen i 
enumerar els recursos materials i humans necessaris per executar-les.  
CE1.3 Descriure els possibles components d'un substrat d'arrelament per a gespa.  
CE1.4 Identificar les diferents espècies cespitoses, mescles i pans d’herba, i descriure’n les 
característiques i condicions d'ús.  
CE1.5 Explicar les diferents tècniques d'instal·lació de gespa en camps esportius, així com 
els factors ambientals que poden condicionar-la.  
CE1.6 Descriure les operacions de manteniment primari que cal realitzar després de la 
instal·lació de gespa.  



CE1.7 Enumerar la maquinària, els equips i les eines necessaris per executar cadascuna 
de les operacions d'instal·lació de gespa.  
CE1.8 Identificar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 
relacionades amb les tasques que cal realitzar.  
CE1.9 En un cas i/o supòsit pràctic d'organització i supervisió de les operacions 
d'instal·lació de gespa en un camp esportiu, cal:  

- Comprovar que les diferents partides del projecte són executables amb els mitjans 
disponibles i d'acord amb els condicionants ambientals.  

- Pressupostar les partides que no estiguin reflectides en el projecte o actualitzar, si 
s’escau, les existents.  

- Programar les diferents operacions d'instal·lació de gespa.  
- Controlar que l'aprovisionament dels recursos materials necessaris per a la 

realització de les operacions és conforme a aquestes.  
- Controlar que les operacions es fan segons les especificacions del projecte, 

utilitzant les tècniques i els mitjans adequats i optimant els recursos.  
- Verificar, durant la realització de les operacions, el compliment del pla de prevenció 

de riscos laborals de l'empresa i la posada en pràctica de les mesures per 
minimitzar-ne la incidència en el medi ambient.  

- Supervisar, una vegada acabada la instal·lació de gespa, que el resultat obtingut 
respon al que estableix el projecte i que l'obra pot ser recepcionada.  

 
Continguts  
 
1. Gespes per a camps esportius  

- Espècies cespitoses més utilitzades:  
• Tipus.  
• Característiques.  
• Mescles.  

- Factors que influeixen en l'elecció d'espècies cespitoses:  
• Ambientals.  
• No ambientals.  

 
2. Operacions per a la instal·lació de gespa  

- Programació de les operacions que cal realitzar.  
- Previsió de recursos materials i humans.  
- Condicionament de la zona de treball.  
- Preparació i distribució de la capa d'arrelament:  

• Components: tipus i característiques.  
• Mescles de substrats.  
• Tècniques per a la seva distribució.  

- Implantació de gespa:  
• Sembra.  
• Ús d'esqueixos.  
• Col·locació de pans d’herba.  
• Èpoques favorables.  

- Tasques de manteniment primari:  
• Compactació.  
• Reg.  
• Adobament.  
• Sega.  
• Perfilat.  

- Maquinària, equips i eines que cal utilitzar:  
• Tipus.  
• Característiques.  
• Funcionament.  



- Normes per a la prevenció de riscos laborals en la instal·lació de gespes.  
- Normes de protecció mediambiental en la instal·lació de gespes.  

 
 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: Coordinació i control de recursos humans en treballs d'agricultura, jardineria i 
forests  
 
Codi: UF0434  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: coordinar i controlar els recursos humans necessaris en treballs d'agricultura, jardineria i 
forests en funció dels objectius i activitats establerts, per tal de garantir uns rendiments adequats.  

CE1.1 Establir la distribució dels treballs i les directrius de funcionament d'acord amb les 
activitats que cal realitzar.  
CE1.2 Identificar els requeriments de cadascun dels llocs de treball que cal ocupar i 
relacionar-los amb les capacitats i qualitats dels treballadors/ores.  
CE1.3 Distribuir i assignar tasques i responsabilitats a cada treballador/a de manera que es 
compleixin els objectius establerts quant a les activitats que cal realitzar.  
CE1.4 Informar i assessorar tècnicament cada treballador/a en els aspectes relacionats 
amb el seu lloc de treball.  
CE1.5 Elaborar informes i comunicats de treball, incloent-hi el control horari, els rendiments 
i costos, que permetin avaluar les activitats realitzades.  
CE1.6 Donar les instruccions necessàries per corregir aquelles situacions en què es detecti 
l'incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals i/o protecció mediambiental.  
CE1.7 Identificar els problemes sorgits en relació amb els treballs, el personal i/o els 
mitjans de producció i prendre les mesures que s'estimin oportunes per solucionar-los.  
CE1.8 Aplicar amb rapidesa les tècniques d'assistència sanitària bàsica i de primers auxilis 
en cas d'accident.  
CE1.9 Actuar en situacions d'emergència valorant-ne la gravetat, aturant els treballs (en 
cas que sigui necessari), comunicant la contingència i aplicant-hi el pla d'actuació 
corresponent.  

 
Continguts  
 
1. Gestió dels recursos humans  

- Conveni col·lectiu del sector de jardineria:  
• Tipus de contractes laborals.  
• Categories professionals del sector.  
• Drets i obligacions laborals (faltes i sancions).  
• Sistema retributiu.  
• Vacances, permisos i llicències.  

- Estatut dels treballadors.  
- Distribució de la jornada, vacances i permisos.  
- Elaboració de calendaris laborals.  

 
2. Legislació complementària  

- Normativa en matèria de prevenció de riscos laborals:  
• Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.  



• Altres lleis aplicables.  
- Normativa en matèria de protecció mediambiental:  

• Lleis aplicables pel que fa a la contaminació del medi i la gestió de residus.  
• Bones pràctiques ambientals.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 -  UF0432 40 30 

Unitat formativa 2 -  UF0433 30 20 

Unitat formativa 3 -  UF0434 30 20 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

 
• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competències en ciència.  
• Competència en tecnologia.  
• Competència digital.  

 
 
 
MÒDUL FORMATIU 3  
 
Denominació: ORGANITZACIÓ I SUPERVISIÓ DEL MANTENIMENT I RECUPERACIÓ DE 
GESPA EN CAMPS ESPORTIUS  
 
Codi: MF1128_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1128_3 Organitzar i supervisar el manteniment i la recuperació de gespa en camps esportius  
 
Durada: 100 hores  
 
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: Programació i control de les tasques de manteniment i recuperació de la gespa  
 
Codi: UF0435  
 



Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i l’RP5, pel que fa a 
la coordinació de recursos humans en les tasques de manteniment i recuperació de la gespa.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: programar i controlar les tasques de manteniment i recuperació de la gespa d'un camp esportiu 
complint les especificacions del projecte.  

CE1.1 Identificar les partides del projecte corresponents a les tasques de manteniment i 
recuperació de la gespa.  
CE1.2 Esmentar les tasques de manteniment i recuperació de la gespa, i enumerar els 
recursos materials i humans necessaris per dur-les a terme.  
CE1.3 Descriure les diferents tasques de manteniment i recuperació de la gespa, i indicar 
la maquinària, els equips i les eines que s’han d’utilitzar en cada cas.  
CE1.4 Identificar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 
relacionades amb les tasques que cal realitzar.  
CE1.5 En un cas i/o supòsit pràctic d'organització i supervisió de les tasques de 
manteniment i recuperació de la gespa d'un camp esportiu, cal:  

- Comprovar que les diferents partides del projecte són executables amb els mitjans 
disponibles i d'acord amb l'estat de la gespa.  

- Pressupostar les partides que no estiguin reflectides en el projecte o actualitzar, si 
s’escau, les existents.  

- Programar les diferents tasques, distingint entre les que es poden realitzar sense 
interrompre l'activitat esportiva i les que necessàriament s’han de dur a terme 
durant les èpoques de cessament de l'activitat.  

- Controlar que l'aprovisionament dels recursos materials necessaris per a l'execució 
de les tasques és conforme a aquestes.  

- Coordinar i controlar els recursos humans necessaris en les tasques de 
manteniment i recuperació de la gespa d'un camp esportiu.  

- Controlar que les tasques es fan segons les especificacions del projecte, utilitzant 
les tècniques i els mitjans adequats i optimant els recursos.  

- Verificar, durant la realització de les tasques, el compliment del pla de prevenció de 
riscos laborals de l'empresa i la posada en pràctica de les mesures per minimitzar-
ne la incidència en el medi ambient.  

 
Continguts  
 
1. Projecte de manteniment i recuperació de gespa en camps esportius  

- Parts que componen el projecte:  
• Memòria.  
• Plànols.  
• Plec de condicions.  
• Pressupost.  

- Factors que condicionen l'execució de les partides.  
- Pressupost de partides no reflectides en el projecte.  
- Actualització de partides.  

 
2. Organització de les tasques de manteniment i recuperació de la gespa  

- Zonificació del camp d'esports.  

- Factors que condicionen l'estat de la gespa:  
• Ambientals.  
• Règim d'ús de la instal·lació.  

- Programació de les tasques de manteniment i recuperació:  
• Tasques que no interrompen l'activitat esportiva.  



• Tasques que cal realitzar durant les èpoques de cessament de l'activitat 
esportiva.  

- Previsió de recursos materials i humans per dur a terme els treballs.  
- Operacions de manteniment i recuperació de la gespa en camps esportius:  

• Sega.  
• Perfilat.  
• Escarificació.  
• Aireig.  
• Enceball.  
• Restoble.  
• Reposició de pans d’herba.  
• Escardes.  

- Maquinària, equips i eines utilitzats:  
• Tipus.  
• Característiques.  
• Funcionament.  

- Normes per a la prevenció de riscos laborals en els treballs de manteniment i 
recuperació de la gespa.  

- Normes de protecció mediambiental en els treballs de manteniment i recuperació 
de la gespa.  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: Programació i control del reg i fertilització de la gespa  
 
Codi: UF0436  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb les RP2 i RP3 i l’RP5, pel 
que fa a la coordinació de recursos humans en el reg i fertilització de la gespa.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: programar el reg de la gespa d'un camp esportiu i controlar que l'aplicació d'aigua es realitza 
d'acord amb els paràmetres establerts.  

CE1.1 Descriure els factors mediambientals que influeixen en les necessitats hídriques de 
la gespa, així com els instruments de mesura utilitzats.  
CE1.2 Descriure els sistemes de reg aplicables a la gespa de camps esportius i indicar els 
avantatges i inconvenients de cadascun.  
CE1.3 Interpretar les dades de consum d'aigua corresponents al reg de la gespa d'un camp 
esportiu.  
CE1.4 Identificar els elements d'una instal·lació de reg, descriure’n el funcionament i 
assenyalar-ne els punts crítics de manteniment.  
CE1.5 Descriure les característiques que determinen la qualitat d'una aigua per a reg.  
CE1.6 Explicar el procediment que cal seguir per a la presa de mostres d'aigua i interpretar 
les dades més significatives d'una anàlisi d'aigua per a reg.  
CE1.7 Identificar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 
relacionades amb el reg, especialment les que es refereixen a l'ús racional de l'aigua.  
CE1.8 En un cas i/o supòsit pràctic de reg de la gespa d'un camp esportiu, cal:  

- Establir les condicions per a la presa de mostres d'aigua i interpretar els resultats 
de l'anàlisi, per determinar les característiques de l'aigua de reg.  

- Calcular el moment, la durada i freqüència de reg de la gespa tenint en compte el 
sistema de reg utilitzat i les característiques del sòl i l'aigua.  



- Controlar el reg de la gespa i verificar que l'aportació d'aigua en satisfà les 
necessitats hídriques.  

- Comprovar el funcionament de la instal·lació de reg, així com la inexistència de 
fuites.  

- Verificar el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 
mediambiental durant el reg de la gespa, posant molta atenció a l'ús racional de 
l'aigua.  

 
C2: programar la fertilització de la gespa d'un camp esportiu i controlar que l'aplicació d'adobs es 
realitza d'acord amb els paràmetres establerts.  

CE2.1 Descriure les propietats que determinen la fertilitat del sòl.  
CE2.2 Explicar el procediment que cal seguir per a la presa de mostres de sòl i interpretar 
les dades més significatives d'una anàlisi de sòl.  
CE2.3 Descriure el protocol per a la presa de mostres de fulla i indicar l'època més 
favorable i el tipus de fulla que s’ha d’agafar en funció de l'espècie.  
CE2.4 Enumerar els principals tipus de fertilitzants que s'apliquen a la gespa, i indicar les 
seves característiques i possibles mescles i incompatibilitats.  
CE2.5 Interpretar la informació que conté l'etiqueta dels fertilitzants.  
CE2.6 Explicar les tècniques utilitzades per distribuir els adobs, així com la maquinària i els 
equips que cal emprar.  
CE2.7 Identificar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 
relacionades amb la fertilització, especialment les referides a l'ús racional d'adobs.  
CE2.8 En un cas i/o supòsit pràctic de fertilització de la gespa d'un camp esportiu, cal:  

- Establir les condicions per a la presa de mostres de sòl i foliars i interpretar els 
resultats de les anàlisis, per determinar la fertilitat del sòl i l'estat nutricional de la 
gespa.  

- Calcular, a partir de les necessitats de fertilització de la gespa, els tipus i les 
quantitats d'adobs que cal aplicar-hi.  

- Controlar la fertilització de la gespa i verificar que la distribució dels adobs és 
uniforme i que es respecten les dosis establertes.  

- Verificar el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 
mediambiental durant la fertilització de la gespa, posant molta atenció a l'ús 
racional dels adobs.  

 
Continguts  
 
1. Reg de la gespa en camps esportius  

- Característiques de l'aigua de reg:  
• Presa de mostres d’aigua.  
• Interpretació d'anàlisis.  

- Factors que determinen les necessitats hídriques de la gespa:  
• Temperatura.  
• Humitat relativa.  
• Contingut d'aigua del sòl.  
• Pluviometria.  
• Vent.  
• Insolació.  

- Instruments de mesura de factors climàtics:  
• Termòmetre.  
• Higròmetre.  
• Tensiòmetre.  
• Pluviòmetre.  
• Anemòmetre.  
• Heliògraf.   

- Sistemes de reg aplicables a la gespa:  



• Aspersió.  
• Difusió.  
• Gota a gota subterrani.  
• Avantatges i inconvenients.  

- Càlcul de les necessitats d'aigua de la gespa.  
- Programació del reg:  

• Moment d’aplicació.  
• Durada del reg.  
• Freqüència de reg.  
• Dotació d'aigua.  

 
2. Fertilització de la gespa de camps esportius  

- Característiques del sòl:  
• Presa de mostres de sòl.  
• Interpretació d'anàlisi.  

- Estat nutricional de la gespa:  
• Presa de mostres foliars.  
• Interpretació d'anàlisis.  

- Càlcul de les necessitats d'adobs de la gespa.  
- Aplicació de fertilitzants a la gespa:  

• Tipus de fertilitzants.  
• Característiques.  
• Mescles i incompatibilitats.  
• Tècniques per a la seva distribució.  
• Maquinària i equips emprats.  
• Fertirrigació.  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: Programació i control de l'aplicació de productes fitosanitaris a la gespa  
 
Codi: UF0437  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4 i l’RP5, pel que fa a 
la coordinació de recursos humans en l'aplicació de productes fitosanitaris a la gespa.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: identificar les plagues, malalties i la vegetació adventícia que afectin la gespa d'un camp 
esportiu i programar i controlar l'aplicació de productes fitosanitaris.  

CE1.1 Enumerar i descriure els mètodes de control i prevenció de plagues, malalties i 
vegetació adventícia aplicables a la gespa de camps esportius.  
CE1.2 Descriure els productes fitosanitaris i emprar la informació tècnica i econòmica 
actualitzada.  
CE1.3 Descriure la preparació, les dosis i mescles de productes segons els procediments 
recomanats pel fabricant.  
CE1.4 Explicar els modes d'aplicació dels tractaments per garantir la uniformitat de la 
distribució.  
CE1.5 Descriure la maquinària utilitzada en els tractaments agroquímics i biològics i 
explicar-ne les funcions, les operacions de manteniment d'ús i reparacions bàsiques.  
CE1.6 Descriure la regulació i l’ajust dels equips, màquines i eines emprats en els 
tractaments agroquímics i biològics.  



CE1.7 Identificar les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals relacionades 
amb la prevenció i detecció de plagues, malalties i vegetació adventícia.  
CE1.8 En un cas i/o supòsit pràctic de prevenció i detecció de plagues, malalties i 
vegetació adventícia en una gespa d'un camp esportiu, cal:  

- Establir i coordinar el sistema de detecció i prevenció de l'aparició de plagues, 
malalties i vegetació adventícia a la gespa.  

- Determinar l'estat sanitari de la gespa adoptant, quan sigui necessari, les mesures 
pertinents.  

- Determinar els mètodes per al control sanitari de la gespa i el moment d'aplicació, 
en els casos de danys més freqüents, tenint en compte les bones pràctiques 
agrícoles.  

- Controlar l'aplicació dels productes agroquímics i biològics a la gespa esportiva, 
d'acord amb el pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa, la normativa de 
seguretat en l'ús de plaguicides i els manuals de bones pràctiques agrària i 
ambientals.  

- Verificar, durant la realització de les operacions, el compliment del pla de prevenció 
de riscos laborals de l'empresa i la posada en pràctica de les mesures per 
minimitzar-ne la incidència en el medi ambient.  

 
Continguts  
 
1. Identificació dels enemics de la gespa i danys que produeixen  

- Agents que provoquen danys en la gespa:  
• Plagues.  
• Malalties.  
• Vegetació adventícia.  
• Alteracions fisiològiques o fisiopaties.  

- Control de poblacions:  
• Tècniques que cal emprar.  
• Mostrejos.  
• Materials i equips.  
• Fitxes i gràfics.  

- Identificació de plagues, malalties, vegetació adventícia i fisiopaties més freqüents 
de la gespa.  

 
2. Ús de mètodes preventius i de control  

- Mètodes físics.  
- Pràctiques culturals.  
- Lluita química.  
- Control integrat.  
- Lluita biològica.  
- Mesures legislatives (inspecció, quarantena, passaport fitosanitari).  

 
3. Manipulació de productes fitosanitaris  

- Definició.  
- Ingredients.  
- Formes de presentació.  
- Classificacions més utilitzades.  
- Interpretació de la informació que contenen les etiquetes.  
- Transport i emmagatzematge.  
- Preparació de productes fitosanitaris per a la seva aplicació:  

• Dosis.  
• Mescla.  
• Incompatibilitats.  

 



4. Aplicació de productes fitosanitaris  

- Mètodes per a l'aplicació de productes fitosanitaris.  
- Màquines i equips d'aplicació:  

• Empolsadores.  
• Polvoritzadors.  
• Atomitzadors.  
• Fumigadors.  
• Nebulitzadors 

- Preparació de màquines i equips.  
- Pautes per a l'aplicació de productes fitosanitaris.  

 
5. Normativa bàsica relacionada amb el control fitosanitari  

- Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per a la salut i el medi 
ambient.  

- Mesures preventives i protecció de l'aplicador.  
- Primers auxilis.  
- Principis de traçabilitat.  
- Bones pràctiques ambientals en la pràctica sanitària.  
- Infraccions i sancions.  
- Seguretat social agrària.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 -  UF0435 40 30 

Unitat formativa 2 -  UF0436 30 20 

Unitat formativa 3 -  UF0437 30 20 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

 
• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competències en ciència.  
• Competència en tecnologia.  
• Competència digital.  

 
MÒDUL FORMATIU 4  
 
Denominació: GESTIÓ DE LA MAQUINÀRIA, EQUIPS I INSTAL·LACIONS DE JARDINERIA  
 
Codi: MF0009_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 



Associat a la unitat de competència:  
 
UC0009_3 Gestionar la maquinària, els equips i les instal·lacions de jardineria  
 
Durada: 110 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: Control de l'estat, funcionament i utilització de la maquinària, equips i instal·lacions 
de jardineria  
 
Codi: UF0438  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP2  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar l'estat i el funcionament de la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria i 
supervisar-ne la utilització.  

CE1.1 Enumerar i descriure les principals màquines, equips i instal·lacions de jardineria.  
CE1.2 Explicar el funcionament de la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria més 
utilitzats.  
CE1.3 Identificar els dispositius de regulació i control de les diferents màquines i equips.  
CE1.4 Definir els criteris tècnics utilitzats per valorar l'estat i el funcionament de la 
maquinària, equips i instal·lacions de jardineria.  
CE1.5 Explicar la forma d'utilitzar la maquinària, els equips i les instal·lacions de jardineria 
segons els manuals i plans d'ús.  
CE1.6 Descriure les causes que originen anomalies en el funcionament dels equips (ús 
incorrecte, regulació descurada, manteniment inadequat, desgast, obsolescència, entre 
altres) i indicar possibles solucions.  
CE1.7 Identificar les normes per a la prevenció de riscos laborals en el maneig de 
màquines, equips i instal·lacions de jardineria.  
CE1.8 Descriure les tècniques d'assistència sanitària bàsiques i de primers auxilis.  
CE1.9 En un cas i/o supòsit pràctic d'utilització de màquines, equips i instal·lacions de 
jardineria, cal:  

- Supervisar la maquinària, la instal·lació o l’equip, verificant que compleix les 
especificacions tècniques i normativa vigent per al seu ús i valorant el nivell de 
funcionament i de resultats en el treball.  

- Identificar anomalies en l'estat i funcionament dels components de l'equip.  
- Determinar les possibles correccions i millores per al desenvolupament del treball.  
- Enregistrar temps de funcionament, consums, interrupcions produïdes i les seves 

causes en les fitxes i comunicats diaris de treball corresponents.  
CE1.10 En un cas i/o supòsit pràctic de control de l'ús de la maquinària, instal·lació o equip 
de jardineria, cal:  

- Controlar que en el procés d'accionament de les diverses funcions dels equips se 
segueixen les indicacions del fabricant.  

- Controlar l'adequació de l'ús de la maquinària, instal·lació o equip a les 
característiques d’aquests i el treball que es realitza.  

- Aplicar amb rapidesa les tècniques d'assistència sanitària bàsiques i de primers 
auxilis en cas d'accident.  

- Controlar el registre dels temps de funcionament, consums, interrupcions 
produïdes i les seves causes en les fitxes i comunicats diaris de treball.  

- Supervisar el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals durant la 
utilització de la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria.  



Continguts  
 
1. Control del funcionament de les instal·lacions de jardineria  

- Tipus d'instal·lacions de jardineria:  
• Reg.  
• Il·luminació.  
• Drenatge.  
• Altres instal·lacions.  

- Components de les instal·lacions de jardineria.  
- Funcionament de les instal·lacions de jardineria.  
- Dispositius de control i regulació.  
- Taules de paràmetres tècnics dels equips i mitjans per a la revisió d'instal·lacions.  
- Revisió i diagnosi d'instal·lacions.  
- Sistemes de regulació de variables.  
- Equips i productes de neteja, desinfecció i condicionament més comuns en 

instal·lacions de jardineria.  
- Dispositius de seguretat de les instal·lacions.  

 
2. Control del funcionament i maneig de la maquinària de jardineria  

- Maquinària, ormeigs i equips de jardineria.  
- Components de la maquinària de jardineria:  

• Dispositius de regulació i control de la maquinària de jardineria.  
• Mecanismes d'accionament.  
• Dispositius de seguretat de la maquinària de jardineria.  

- Funcionament i aplicacions de la maquinària de jardineria.  
- Taules i equips de mesura per a la revisió de maquinària.  
- Revisió i diagnosi del funcionament de maquinària de jardineria.  
- Tractors especialitzats:  

• Tallagespa.  
• Escarificador.  
• Alta maniobrabilitat.  
• Antibolcada.   
• Altres.  

- Operacions de transport de maquinària:  
• Normativa i condicions de circulació per vies públiques.  
• Utilització i control de les operacions mecanitzades.  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: Organització del taller i coordinació del manteniment i reparació de la maquinària, 
equips i instal·lacions de jardineria  
 
Codi: UF0439  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb les RP1, RP3, RP4 i RP6  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: organitzar un taller per cobrir les necessitats de manteniment i reparacions bàsiques de la 
maquinària, equips i instal·lacions de jardineria.  

CE1.1 Enumerar i analitzar la documentació tècnica necessària per a la provisió i 
organització del taller.  



CE1.2 Descriure els equips, les eines, els utensilis, recanvis i materials necessaris al taller 
per realitzar les operacions de reparació i manteniment.  
CE1.3 Indicar zones i espais del taller on es puguin situar equips, recanvis i materials, i 
optimar temps i mitjans en les tasques que cal dur a terme.  
CE1.4 Assenyalar els procediments que cal seguir en la gestió adequada dels residus 
generats al taller.  
CE1.5 Valorar i gestionar, amb criteris econòmics i de qualitat, l'adquisició de la maquinària 
de taller, utillatge, recanvis i material divers en funció de les necessitats de manteniment i 
reparacions.  
CE1.6 Descriure les condicions de treball i protecció personal per complir les normes de 
prevenció de riscos laborals al taller.  
CE1.7 Atès un cas i/o supòsit d'un taller per a reparació i manteniment d'un parc de 
maquinària de jardineria, cal:  

- Distribuir les zones del taller, la disposició dels equips i eines, els recanvis i 
materials necessaris per a un manteniment o reparació amb eficàcia i seguretat.  

- Calcular les quantitats i els moments per al subministrament de recanvis, utensilis i 
materials en funció de la planificació establerta.  

- Gestionar l'adquisició de recanvis i altres materials.  
 
C2: programar l'execució de les operacions de manteniment de les màquines, equips i 
instal·lacions de jardineria en funció del pla de treball.  

CE2.1 Enumerar per ordre d'execució les operacions de manteniment de les màquines, 
equips i instal·lacions de jardineria i descriure-les.  
CE2.2 Relacionar cada operació de manteniment que cal efectuar amb els equips i estris 
necessaris per realitzar-la.  
CE2.3 Descriure les normes per a la prevenció de riscos laborals en les operacions de 
manteniment de màquines, equips i instal·lacions de jardineria.  
CE2.4 Enumerar els diaris i comunicats de treball necessaris per al control i incidències de 
les operacions de manteniment.  
CE2.5 En un cas i/o supòsit pràctic de maquinària, instal·lacions i equips mecànics de 
jardineria perfectament definit, cal:  

- Actualitzar i ordenar la documentació tècnica de la maquinària, instal·lacions i 
equips de jardineria referida a les seves característiques i manteniment.  

- Programar la neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions, 
maquinària, equips, estris i àrees, establint els procediments que cal aplicar, i 
comprovar que es troben disposats perquè puguin funcionar.  

- Elaborar un programa complet de les operacions de comprovació de l'estat de la 
maquinària, instal·lació o equip abans de fer-los servir, que indiqui la periodicitat de 
les diferents operacions de manteniment en què s'inclogui un calendari d'execució i 
es determini la realització de les operacions en el moment idoni.  

- Determinar les operacions de preparació i posades a punt i la seva periodicitat, i 
indicar els equips apropiats per realitzar aquestes operacions.  

- Estructurar gràficament el programa de manteniment per poder-lo interpretar 
ràpidament.  

- Dissenyar documentació per enregistrar el treball de maquinària, instal·lacions i 
equips per poder-los controlar correctament.  

 
C3: controlar les operacions de preparació, manteniment, reparació i posades a punt de la 
maquinària, equips i instal·lacions de jardineria.  

CE3.1 Ordenar, actualitzar i analitzar la documentació tècnica i altres fonts d'informació 
disponibles per determinar l'abast de les possibles avaries o fallades.  
CE3.2 Identificar els tipus d'avaries més freqüents en l'equipament de jardineria i 
diferenciar les que necessiten taller especialitzat de les que es poden resoldre a les 
instal·lacions pròpies.  
CE3.3 Descriure els procediments, mètodes i temps orientatius per a les operacions de 
preparació, manteniment, reparació i posades a punt.  



CE3.4 Descriure les normes per a la prevenció de riscos laborals i preservació del medi 
ambient en la preparació, reparació i posades a punt de màquines, equips i instal·lacions 
de jardineria.  
CE3.5 Especificar els recursos humans necessaris en la preparació, manteniment, 
reparació i posada a punt de les instal·lacions, maquinària i equips de jardineria.  
CE3.6 Atès un cas i/o supòsit pràctic d'instal·lacions i equips mecànics de jardineria 
perfectament definit, cal:  

- Identificar les avaries, reparacions, posades a punt i els manteniments de la 
maquinària que cal realitzar en un taller especialitzat, i diferenciar-los dels que es 
puguin dur a terme a les instal·lacions pròpies amb operacions bàsiques.  

- Dissenyar ordres de reparació, comunicats de treball, taules de diagnosi i la 
documentació tècnica necessària per organitzar correctament el treball.  

- Organitzar les operacions de preparació, manteniment, reparació i posades a punt 
en funció dels mitjans tècnics i humans disponibles.  

- Coordinar els recursos humans en funció dels objectius i activitats establerts.  
- Verificar que les operacions de preparació, reparació i posades a punt es fan dins 

del termini, amb els mitjans i en la forma correctes, complint el programa que 
estableixen els manuals d'operació i de taller.  

- Efectuar les comprovacions necessàries en les operacions de treball acabades.  
- Enregistrar la informació obtinguda en les revisions per tractar-la i valorar-la, 

utilitzant suports informàtics, en cas que sigui necessari.  
- Calcular els costos dels treballs de preparació, manteniment, reparació i posades a 

punt que es realitzin a les instal·lacions pròpies.  
- Comprovar que totes les operacions es duen a terme complint les normes de 

prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental de gestió de residus, i 
donar les instruccions necessàries per corregir la situació, en cas d'incompliment.  

 
Continguts  
 
1. Organització i control del taller de maquinària de jardineria  

- Descripció, funcionament, atencions i preparació.  
- Distribució dels espais del taller.  
- Equips per a un taller:  

• De mecanització.  
• De soldadura.  

- Materials per a reparació i manteniment:  
• Utensilis.  
• Recanvis.  
• Consumibles.  
• Altres materials.  

- Tècniques per a la diagnosi d'avaries.  
- Procediments de reparació i comprovació d’aquestes.  
- Valoració i pressupostos de reparacions.  
- Seguretat i higiene en tallers de reparació i en operacions de manteniment.  
- Sistemes d'emmagatzematge i eliminació dels residus del taller respectuosos amb 

el medi ambient.  
 
2. Programació d'operacions de funcionament de les màquines, equips i instal·lacions de 
jardineria  

- Operacions mecanitzables.  
- Equips necessaris per a cada operació.  
- Tipus d'equips.  
- Variables d'utilització de maquinària al camp que milloren el rendiment.  
- Eficiència de treballs.  
- Ordenació seqüencial de treballs.  



- Programació d'operacions i control dels resultats del treball mecanitzat.  
 
3. Programació del manteniment d'instal·lacions, equips i maquinària de jardineria  

- Conservació preventiva ordinària d'instal·lacions i maquinària:  
• Condicions.  
• Procediments.  

- Conservació correctiva ordinària d'instal·lacions, maquinària i equipaments bàsics:  
• Condicions.  
• Procediments.  

- Pla anual de conservació extraordinària:  
• Elaboració.  
• Execució.  

- Equips i eines per al manteniment:  
• Tipus.  
• Característiques.  

- Utensilis, recanvis i materials:  
• Característiques.  

- Fitxes i registres de manteniments.  
 
4. Prevenció de riscos laborals en instal·lacions i maquinària de jardineria  

- Normatives específiques de seguretat i higiene per al funcionament d'instal·lacions i 
maquinària de jardineria.  

- Mesures de protecció personal i EPI.  
- Primers auxilis.  
- Procediments segurs i nets en la utilització de maquinària i instal·lacions, 

manipulació i emmagatzematge de productes tòxics i perillosos, preservació del 
medi ambient.  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: Avaluació de les necessitats d'adquisició o substitució de maquinària, equips i estris 
de jardineria  
 
Codi: UF0440  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar les necessitats d'adquisició o substitució de maquinària, equips i estris de jardineria, 
en funció del pla de treball de l'empresa i la rendibilitat d’aquests, i elaborar l'informe tècnic 
corresponent.  

CE1.1 Identificar la maquinària, els equips i estris de jardineria necessaris per a l'empresa 
d'acord amb el seu pla de treball.  
CE1.2 Avaluar les prestacions i característiques tècniques de la maquinària, equips i estris 
de jardineria tenint en compte:  

- Les capacitats de treball requerides per a les operacions que preveu el pla de 
treball de l'empresa.  

- Les possibilitats de mecanització segons les dimensions i característiques de la/les 
zona/es de treball.  

- Els costos horaris i rendiments corresponents a cadascuna de les alternatives 
considerades (adquisició, lloguer o propietat compartida).  



CE1.3 Examinar la documentació tècnica i comercial disponible sobre la maquinària, 
equips i estris de jardineria que cal adquirir.  
CE1.4 Descriure els criteris tecnicoeconòmics que s’han de tenir en compte per a 
l'adquisició o substitució de maquinària, equips i estris en el moment adequat.  
CE1.5 En un cas i/o supòsit pràctic de necessitats d'adquisició o substitució de maquinària, 
equips i estris de jardineria en una empresa amb un pla de treball perfectament definit, cal:  

- Seleccionar la maquinària, els equips i estris de jardineria que es necessitin.  
- Establir els elements que interessi adquirir, llogar o compartir-ne la propietat.  
- Determinar el moment idoni per a l'adquisició o substitució dels diferents elements 

en funció del pla de treball de l'empresa.  
- Valorar diferents ofertes comercials per a l'adquisició de maquinària, equips i estris 

de jardineria.  
- Proposar millores en el parc de maquinària de l'empresa mitjançant l'adquisició o 

substitució d'elements.  
- Elaborar informes tècnics de condicions per a l'adquisició o substitució de 

maquinària, equips i estris de jardineria.  
 
Continguts  
 
1. Elaboració d'informes per a l'adquisició, renovació o rebuig de maquinària, equips i 
instal·lacions  

- Parc de maquinària a l'empresa de jardineria.  
- Criteris de substitució, rebuig o incorporació d'equips.  
- Anàlisi de la informació tècnica sobre equips i màquines.  
- Ofertes comercials.  
- Pla de millora del parc de maquinària:  

• Renovació.  
• Adquisició.  
• Rebuig.  
• Lloguer.  

- Programació del moment idoni d'adquisició.  
 
2. Valoració econòmica de l'adquisició o renovació d'instal·lacions, equips i maquinària  

- Pautes per confeccionar petits pressupostos:  
• Preus de mercat.  
• Elaboració de pressupostos.  

- Valoració de costos de funcionament de les instal·lacions, equips i maquinària de 
les empreses de jardineria.  

- Valoració de costos dels treballs de les operacions de manteniment d'instal·lacions, 
equips i maquinària de les empreses de jardineria.  

- Valoració d'ofertes comercials per a l’adquisició d'equips.  
 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitats formatives 
Durada total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 -  UF0438 30 20 

Unitat formativa 2 -  UF0439 50 30 

Unitat formativa 3 -  UF0440 30 30 

 
 
 



Seqüència:  
 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

 
• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competències en ciència.  
• Competència en tecnologia.  
• Competència digital.  

 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE GESTIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPES EN CAMPS ESPORTIUS  
 
Codi: MP0094  
 
Durada: 80 hores  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: realitzar treballs d'agrimensura i anivellació simple operant amb aparells i mitjans topogràfics i 
utilitzant el mètode més adequat en cada cas.  

CE1.1 Identificar els factors que podrien dificultar o condicionar l'execució dels treballs.  
CE1.2 Verificar que es disposa dels aparells i mitjans topogràfics necessaris i suficients per 
dur a terme els treballs.  
CE1.3 Estacionar i orientar els aparells topogràfics, i comprovar que funcionen 
correctament.  
CE1.4 Localitzar i marcar els vèrtexs que delimiten el perímetre de la parcel·la, així com els 
punts intermedis que es considerin necessaris.  
CE1.5 Escollir el centre de radiació més convenient i determinar les distàncies, els angles i 
la cota de cadascun dels punts assenyalats.  
CE1.6 Elaborar un croquis de la parcel·la i anotar els mesuraments realitzats en una 
butlleta d’estat de camp, quan l'aparell no disposi de sistema d'emmagatzematge de dades.  
CE1.7 Complir en tot moment la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals.  

 
C2: replantejar sobre el terreny els elements representats en un plànol per a la instal·lació de 
gespa en un camp esportiu.  

CE2.1 Interpretar el plànol i elaborar el croquis que s’ha d’emprar durant el replantejament.  
CE2.2 Programar els treballs de replantejament tenint en compte el calendari d'activitats 
previstes a la zona de treball.  
CE2.3 Localitzar i marcar sobre el terreny els punts de referència en els quals es recolzarà 
el replantejament.  
CE2.4 Replantejar els diferents elements amb l'ajuda dels aparells i mitjans topogràfics 
necessaris.  
CE2.5 Utilitzar elements auxiliars (guix, estaques, banderoles, entre altres) per senyalitzar 
de forma visible els elements replantejats.  
CE2.6 Respectar les mesures establertes per a la prevenció de riscos laborals que siguin 
aplicables.  
 



C3: organitzar i controlar l'execució dels treballs necessaris per a la instal·lació de gespa en un 
camp esportiu.  

CE3.1 Comprovar que les partides del projecte d'instal·lació són executables d'acord amb 
els mitjans disponibles i les característiques del terreny.  
CE3.2 Pressupostar les partides que no estiguin reflectides en el projecte d'instal·lació i/o 
actualitzar els preus de les existents.  
CE3.3 Elaborar un calendari de treballs de forma seqüencial per a l'execució de les 
diferents partides del projecte.  
CE3.4 Seleccionar la maquinària necessària per a la realització dels treballs d'acord amb 
les seves característiques i els condicionants materials i humans.  
CE3.5 Verificar que l'aprovisionament dels recursos materials necessaris per a la 
realització dels treballs és conforme a aquests.  
CE3.6 Controlar que l'execució dels treballs es duu a terme segons les especificacions del 
projecte i que s’optimen els recursos materials i humans.  
CE3.7 Vetllar en tot moment pel compliment del pla de prevenció de riscos laborals de 
l'empresa i la protecció del medi ambient.  
CE3.8 Supervisar, una vegada finalitzats els treballs, que el resultat obtingut respon a les 
especificacions del projecte i que l'obra pot ser recepcionada.  

 
C4: organitzar i controlar la realització de les tasques de manteniment o recuperació de la gespa 
d'un camp esportiu.  

CE4.1 Comprovar que les partides del projecte de manteniment o recuperació són 
executables tenint en compte els mitjans disponibles i l'estat de la gespa.  
CE4.2 Pressupostar les partides que no estiguin reflectides en el projecte de manteniment 
o recuperació i/o actualitzar els preus de les existents.  
CE4.3 Programar les tasques de manteniment o recuperació segons si es duen a terme 
durant el període d'activitat esportiva o durant el cessament d’aquesta.  
CE4.4 Seleccionar la maquinària que cal utilitzar en les diferents tasques de manteniment o 
recuperació de la gespa.  
CE4.5 Controlar que les tasques de manteniment o recuperació es realitzen segons les 
especificacions del projecte i que s’optimen els recursos disponibles.  
CE4.6 Verificar que durant la realització dels treballs es compleixen les normes de 
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.  

 
C5: controlar l'estat i el funcionament de la maquinària, equips i instal·lacions de jardineria, així com 
la seva utilització.  

CE5.1 Verificar que la maquinària, els equips i les instal·lacions de jardineria compleixen 
les especificacions tècniques i la normativa vigent que els sigui aplicable.  
CE5.2 Comprovar l'estat i el funcionament de la maquinària, equips i instal·lacions de 
jardineria, i detectar possibles anomalies.  
CE5.3 Enregistrar en fitxes i comunicats diaris de treball els temps de funcionament, 
consums i les interrupcions produïdes i les seves causes, i portar-ne un control.  
CE5.4 Comprovar que la maquinària, els equips i les instal·lacions són utilitzats d'acord 
amb les seves característiques i el treball pel qual han estat dissenyats, seguint les 
indicacions del fabricant.  
CE5.5 Supervisar el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció 
mediambiental que correspongui en cada cas.  

 
C6: organitzar un taller per al manteniment i reparació de la maquinària, equips i instal·lacions de 
jardineria i coordinar-ne el funcionament.  

CE6.1 Distribuir les zones del taller, maquinària, equips, eines, recanvis i materials 
necessaris per a les operacions de manteniment i reparació.  
CE6.2 Establir les quantitats i els moments per a l'adquisició de recanvis, utensilis i altres 
materials en funció del pla de treball previst.  
CE6.3 Diferenciar les avaries, reparacions, posades a punt i operacions de manteniment 
que cal realitzar al taller de les que s’hagin d'efectuar en un taller especialitzat.  



CE6.4 Elaborar la documentació necessària per a l'organització dels treballs.  
CE6.5 Organitzar les operacions de preparació, manteniment, reparació i posada a punt en 
funció dels mitjans tècnics i humans disponibles.  
CE6.6 Verificar que els treballs es realitzen dins del termini i en la forma correctes, i 
efectuar les comprovacions necessàries en les operacions acabades.  
CE6.7 Enregistrar les operacions de manteniment i reparació realitzades al taller per 
tractar-les i valorar-les posteriorment.  

 
C7: coordinar els recursos humans necessaris per a l'execució de cadascun dels treballs segons 
els objectius i el pla de treball previstos.  

CE7.1 Assignar tasques i responsabilitats a cada treballador/a tenint en compte la 
naturalesa d’aquestes i les característiques del treballador/a.  
CE7.2 Informar i assessorar cadascun dels treballadors/ores sobre les funcions que han 
d’exercir i les característiques del seu lloc de treball.  
CE7.3 Elaborar informes i comunicats de treball, incloent-hi el control horari, rendiment i els 
costos per avaluar els resultats de les activitats realitzades.  
CE7.4 Identificar els problemes sorgits en relació amb els treballs, el personal i/o els 
mitjans de producció i prendre les mesures que s'estimin oportunes per solucionar-los.  
CE7.5 Donar les instruccions necessàries per corregir aquelles situacions en què es detecti 
l'incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals i/o protecció mediambiental.  
CE7.6 Aplicar amb rapidesa les tècniques d'assistència sanitària bàsica i de primers auxilis 
en cas d'accident.  
CE7.7 Actuar en situacions d'emergència valorant la gravetat de la situació, aturant els 
treballs (en cas que sigui necessari), comunicant la contingència i aplicant-hi el pla 
d'actuació corresponent.  

 
C8: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions 
establertes al centre de treball.  

CE8.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs 
que cal realitzar.  
CE8.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball.  
CE8.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa.  
CE8.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE8.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts.  
CE8.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos laborals i protecció del 
medi ambient.  

 
Continguts  
 
1. Realització de treballs d'agrimensura, anivellació simple i replantejament  

- Reconeixement del terreny i localització i senyalització de punts singulars.  
- Estacionament i orientació de l'aparell topogràfic que s’ha d’utilitzar.  
- Recollida de dades al camp i elaboració d'un croquis de la parcel·la.  
- Interpretar un plànol, elaborant el croquis de replantejament corresponent, i 

replantejar els elements representats.  
 
2. Instal·lació i manteniment de gespa en un camp esportiu  

- Elaboració d'un calendari de treballs per a la instal·lació de gespa en un camp 
esportiu basant-se en un projecte.  

- Confecció d'un programa de manteniment de la gespa d'un camp esportiu tenint en 
compte el règim d'ús de les instal·lacions.  

- Selecció de maquinària i aprovisionament de recursos materials per realitzar 
cadascun dels treballs.  

- Organització i coordinació dels recursos humans necessaris per executar els 
treballs.  



- Control de l'execució dels treballs i supervisió del resultat final.  
 
3. Control de maquinària, equips i instal·lacions de jardineria  

- Avaluació de l'estat i funcionament de màquines, equips o instal·lacions de 
jardineria.  

- Supervisió de la utilització correcta de les màquines, equips i instal·lacions.  
- Organització dels espais i elements d'un taller per al manteniment i reparació de 

màquines, equips i instal·lacions de jardineria.  
- Gestió de l'estoc del taller.  
- Planificació dels treballs i assignació de recursos materials i humans.  
- Organització i coordinació dels recursos humans.  
- Supervisió i registre de les operacions de manteniment i reparació realitzades al 

taller.  
 
4. Integració i comunicació al centre de treball.  

- Comportament responsable al centre de treball.  
- Respecte dels procediments i normes del centre de treball.  
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes.  
- Reconeixement del procés productiu de l'organització.  
- Utilització dels canals de comunicació establerts al centre de treball.  
- Adequació al ritme de treball de l'empresa.  
- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 

medi ambient.  
 
IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR  
 

Mòduls formatius Titulació requerida 
Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

MF0727_3: 
Operacions 
topogràfiques en 
treballs 
d'agricultura, 
jardineria i forests 

• Enginyer/a agrònom/a.  
• Enginyer/a de forests.  
• Enginyer/a en geodèsia i cartografia.  
• Enginyer/a de camins, canals i ports.  
• Arquitecte/a.  
• Enginyer/a tècnic/a agrícola.  
• Enginyer/a tècnic/a forestal.  
• Enginyer/a tècnic/a en topografia.  
• Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques.  
• Arquitecte/a tècnic/a.  

2 anys 

MF1127_3: 
Organització i 
supervisió de la 
instal·lació de 
gespa en camps 
esportius 

• Enginyer/a agrònom/a.  
• Enginyer/a tècnic/a agrícola.  

2 anys 

MF1128_3: 
Organització i 
supervisió del 
manteniment i 
recuperació de 
gespa en camps 
esportius 

• Enginyer/a agrònom/a.  
• Enginyer/a tècnic/a agrícola.  

2 anys 

MF0009_3: Gestió 
de la maquinària, 
equips i 

• Enginyer/a agrònom/a.  
• Enginyer/a de forests.  
• Enginyer/a industrial.  

2 anys 



instal·lacions de 
jardineria 

• Enginyer/a de mines.  
• Enginyer/a naval i oceànic/a.  
• Enginyer/a aeronàutic/a.  
• Enginyer/a tècnic/a agrícola.  
• Enginyer/a tècnic/a forestal.  
• Enginyer/a tècnic/a industrial.  
• Enginyer/a tècnic/a de mines.  
• Enginyer/a tècnic/a naval.  
• Enginyer/a tècnic/a aeronàutic/a.  

 
V. REQUISITS MÍNIMS D’ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT  
 

Espai formatiu 
Superfície m

2
   

15 alumnes 
Superfície m

2
   

25 alumnes 
Aula polivalent 30 50 

Nau de jardineria 150 150 

Terreny per a pràctiques de jardineria* 2.000 3.000 

 
* Espai singular no necessàriament situat al centre de formació.  
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 
Aula polivalent X X X X 
Nau de jardineria X X X X 
Terreny per a pràctiques de jardineria* X X X X 
 
* Espai singular no necessàriament situat al centre de formació.  
 

Espai formatiu Equipament 

Aula polivalent 

- Pissarres per escriure amb retoladors.  
- Equips audiovisuals.  
- PC amb connexió a Internet.  
- Rotafolis.  
- Material d'aula.  
- Taula i cadira per a formador/a.  
- Taules i cadires per a alumnes.  
- Armari. 

Nau de jardineria 

- Aparells, equips i estris topogràfics.  
- Maquinària, equips i eines per a la instal·lació i manteniment de 

gespes en camps esportius.  
- Maquinària, equips i eines per al manteniment i reparació de 

maquinària, equips i instal·lacions de jardineria.  
- Tractor agrícola.  
- Ormeigs.  
- Bancs de taller.  
- Prestatgeries.  
- Instal·lació elèctrica.  
- Sistema de ventilació.  
- Presa d'aigua.  
- Xarxa de desguàs.  
- Mitjans per a l'extinció d'incendis.  
- Espai tancat per a l'emmagatzematge de productes tòxics i 

perillosos que compleixi la legislació vigent.  
- Dutxa de pressió ràpida amb rentaülls.  
- Farmaciola de primers auxilis.  



Terreny per a 
pràctiques de jardineria* 

- Boca de reg.  
- Presa de corrent elèctric.  
- Superfície de gespa de 1.000 m

2
 .  

- Sistema de reg.  
- Instal·lació elèctrica. 

 
* Espai singular no necessàriament situat al centre de formació.  
 
No s’ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s’hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments.  
 
Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels participants.  
 
El nombre d'unitats que cal disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen en 
l'equipament dels espais formatius serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i s’haurà 
d’incrementar, si s’escau, per atendre un nombre superior d’alumnes.  
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es duran a terme les adaptacions i 
els ajustos raonables per assegurar-ne la participació en condicions d'igualtat.  
 


